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Sammendrag
I denne rapporten beskrives kostnadsestimater for oppbevaringsløsninger for radioaktivt avfall.
Begrepet oppbevaring brukes i denne sammenheng som en fellesbetegnelse for lagring og deponering.
Et lager er et anlegg hvor radioaktivt avfall oppbevares med hensikt om at det skal tas ut igjen på et
senere tidspunkt. Et deponi er et permanent oppbevaringsanlegg [1].
Dette er en delrapport ifm. konseptvalgutredning (KVU) om oppbevaring av radioaktivt avfall (KVU
oppbevaring). Samfunnsmålet for KVU oppbevaring er forsvarlig og kostnadseffektiv oppbevaring av
radioaktivt avfall fra IFEs reaktordrift og annet norsk radioaktivt avfall i et langsiktig perspektiv.
Utredningen skal ivareta grensesnittet mot den kommende dekommisjoneringen av de nukleære
anleggene i Halden og på Kjeller, samt valg av behandlingsløsning for brukt brensel. Et lager for brukt
brensel og radioaktivt avfall kan gjøre det mulig å igangsette dekommisjonering raskere enn om man
må vente på at ny deponikapasitet etableres. Kostnadene for et lager har derfor blitt estimert og
inkludert i totalkostnadene for ulike kombinasjoner av alternativer.
I løpet av arbeidet med KVU oppbevaring, vil sikkerhet, HMS, kvalitet og fremdrift prioriteres foran
kostnader. Hensikten med denne rapporten er imidlertid kun å rapportere om foreløpige
kostnadsestimater. Sammenligning og vurdering av konseptene gjøres derfor ikke i større grad enn hva
som er nødvendig for å forklare hvorfor de ulike konseptene vurderes. Denne rapporten er ikke ment
å alene utgjøre et grunnlag for beslutning om konseptvalg.
Et viktig spørsmål ifm. KVU oppbevaring er hvordan Kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall
(KLDRA) i Himdalen eventuelt kan brukes i fremtiden. På grunn av pågående utredninger av KLDRAs
tilstand og sikkerhetsfunksjoner, er det på dette tidspunktet for tidlig å vurdere hvorvidt KLDRA kan
inngå i en fremtidig totalløsning for oppbevaring av radioaktivt avfall. Denne rapporten inneholder
derfor ikke kostnadsestimater for investeringer knyttet til KLDRA. I stedet anslås kostnadene for et
nasjonalanlegg bestående av flere ulike deponityper for forskjellige typer radioaktivt avfall. To
varianter av anlegget beskrives: et med fjellhallkonseptet KBS-3 for høyradioaktivt avfall og et med
borehull. I tillegg kan det bli nødvendig å bygge lagre for både brukt brensel og annet radioaktivt avfall.
Både investeringskostnader og driftskostnader har blitt estimert. Ingen av disse har blitt diskontert.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til estimatene. Resultatene er vist i figurene på neste side.
Høyradioaktivt avfall må innkapsles før det kan deponeres. Hvordan norsk høyradioaktivt avfall skal
innkapsles, er så langt ikke tilstrekkelig utredet. Den medfølgende kostnaden er derfor uviss, og anslås
ikke i denne rapporten. Innkapslingskostnaden kommer i tillegg til kostnadene for lager og deponi. Det
kan være vesentlig forskjell i kostnad mellom innkapsling av KBS-3-kapsler og borehullskapsler, men
det er for tidlig å konkludere med det. Dette vil imidlertid være fokus for fremtidige studier.
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn og omfang
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i oppdragsbrev datert 3. februar 2020 gitt Norsk nukleær
dekommisjonering (NND) i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) om
oppbevaringsløsninger for radioaktivt avfall og brukt brensel (heretter omtalt under fellesbetegnelsen
radioaktivt avfall). Begrepet oppbevaring brukes i denne sammenheng som en fellesbetegnelse for
lagring og deponering. Et lager er et anlegg hvor radioaktivt avfall oppbevares med den hensikt at det
skal tas ut igjen på et senere tidspunkt. Et deponi er et permanent oppbevaringsanlegg [1].
KVU oppbevaring er et av tre utredningsløp basert på konseptvalgutredningsmetodikken som omfatter
oppryddingen etter Institutt for energiteknikk (IFE) sin reaktorvirksomhet på Kjeller og i Halden. De to
andre utredningene omfatter dekommisjonering (kontrollert avvikling av anleggene [2]) og behandling
av brukt reaktorbrensel [3]. Det er betydelig grensesnitt og gjensidige avhengigheter mellom de tre
utredningene (se Vedlegg A).
Hensikten med denne rapporten er kun å rapportere om foreløpige kostnadsestimater.
Sammenligning og vurdering av konseptene gjøres derfor ikke i større grad enn hva som er nødvendig
for å forklare hvorfor de ulike konseptene vurderes. Denne rapporten er ikke ment å alene utgjøre et
grunnlag for beslutning om konseptvalg.
Rapporten inneholder estimater for både investeringskostnad og driftskostnad. Det tas forbehold om
at kostnadsestimatene i stor grad baserer seg på tidlige estimater. Kostnadene skal gjennomgå
ytterligere rimelighetsvurderinger og usikkerhetsanalyser i løpet av KVU-arbeidet. Dette kan medføre
justeringer av kostnadene.

1.2. Problembeskrivelse
Problemet som KVU-en omhandler kan oppsummeres som følger:
1. Dagens lagre for brukt brensel har nådd eller vil snart nå slutten på sin levetid.
2. Det finnes ikke nok deponikapasitet til å håndtere alt det radioaktive avfall som vil oppstå når
de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden dekommisjoneres
3. Det finnes ikke deponier i Norge som har tillatelse til å ta imot langlivet mellomradioaktivt
avfall eller høyradioaktivt avfall
Kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA) ligger i Aurskog-Høland kommune. Anlegget
består av en adkomsttunnel som fører til fire fjellhaller. Hver hall har en oppbevaringskapasitet på
2500 tønner. Den ene fjellhallen brukes som lager. Dette er forankret i anleggets konsesjon. De tre
øvrige fjellhallene brukes som deponi. Alle hallene har samme tekniske utforming. Det innebærer at
KLDRA har en lagerkapasitet på 2500 tønner og en deponikapasitet på 7500 tønner [4]. Figur 1 viser
en av deponihallene.
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Figur 1: Kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen.

Per 2020 er omtrent 6700 tønner med radioaktivt avfall deponert i KLDRA, mens det i lagerhallen står
166 tønner med plutoniumholdig jord fra Kjeller. Ellers er lagerhallen tom. Det vil si at KLDRA per 2020
har en gjenværende oppbevaringskapasitet på omtrent 3000 tønner, dersom den gjenværende
plassen i lagerhallen tas i bruk. En tønne tilsvarer 0.2 m3. Den gjenværende kapasiteten er for liten til
å håndtere avfallet som vil oppstå som følge av dekommisjoneringen (se Tabell 2). KLDRA har i dag ikke
tillatelse til å deponere høyradioaktivt avfall eller langlivet mellomradioaktivt avfall. I tillegg til de 166
tønnene som står i KLDRAs lagerhall, lagres høyradioaktivt og langlivet mellomradioaktivt avfall i dag
på IFEs anlegg i Halden og på Kjeller.
NFD har gitt NND og IFE i oppdrag å utrede tilstanden til KLDRA innen 1. juni 2021. Dette arbeidet
pågår, og vil bl.a. kunne danne grunnlag for å vurdere hvorvidt og eventuelt hvordan anlegget kan
utvides for å dekke fremtidige behov. Utredningen har imidlertid ikke kommet langt nok enda til at det
er hensiktsmessig å drøfte kostnadene for en eventuell utvidelse.

1.3. Mulighetsrommet
Nullalternativet i KVU oppbevaring går ut på at alt brukt brensel og alt radioaktivt avfall oppbevares
midlertidig i nye lagre. Lagrene antas å ha en levetid på omtrent 50 år, og er beskrevet i kapittel 2 og
3. Et lager for radioaktivt avfall anses som nødvendig i alle scenarioer, fordi de kan etableres raskere
enn et nytt deponi og raskere enn KLDRA Himdalen om mulig kan utvides. Et eller flere lagre for brukt
brensel kan bli nødvendig dersom brukt brensel ikke sendes til behandling i utlandet, dersom
returavfall fra eventuell behandling kommer til Norge før et deponi står klart eller dersom det stilles
regulatorisk krav om at lagre må stå i beredskap i Norge mens brensel eventuelt blir behandlet i
utlandet. I denne rapporten, estimeres kostnaden for et brenselslager som kan romme alt det norske
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brukte brenselet, og denne kostnaden inngår i beregning av kostnaden for en helhetlig
oppbevaringsløsning.
I tillegg til lagre, omfatter KVU oppbevaring deponikonsepter. Ulike typer radioaktivt avfall krever ulike
typer deponier [5]:
•
•
•
•

Svært lavradioaktivt avfall kan deponeres i overflatedeponier eller fjellhaller noen titalls meter
under bakken.
Lavradioaktivt avfall kan deponeres i overflatedeponier eller i fjellhaller noen titalls meter
under bakken.
Mellomradioaktivt avfall kan deponeres i fjellhaller, sjakter eller andre underjordiske hulrom
noen titalls til få hundre meter under bakken.
Høyradioaktivt avfall må deponeres flere hundre meter under bakken.

Nøyaktig hvor dypt hver avfallstype må deponeres avhenger av avfallets og berggrunnens egenskaper,
samt hvilke kunstige tilleggsbarrierer som deponiet består av. Inndelingen i hhv. svært lavradioaktivt,
lavradioaktivt, mellomradioaktivt og høyradioaktivt avfall er en forenklet beskrivelse av et bredt og
variert spektrum av avfall med ulike egenskaper. Det finnes internasjonale veiledere for klassifisering
av radioaktivt avfall [5], men i praksis må man for hvert enkelt deponi gjennomføre sikkerhetsanalyser
for å utlede detaljerte krav til radiologiske, fysiske og kjemiske egenskaper til avfallet. Inndelingen i de
ulike klassene er likevel hensiktsmessig i konseptfasen.

Figur 2: Forenklet klassifisering av radioaktivt avfall. Gjentegnet fra referanse [5].

Begrepene svært lavradioaktivt, lavradioaktivt, mellomradioaktivt og høyradioaktivt avfall er ikke
definert i det norske lovverket. I stedet definerer forskrift om radioaktiv forurensning og avfall 1 to
1

Forskrift 1. januar 2011 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall
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kategorier radioaktivt avfall: ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall og deponeringspliktig
radioaktivt avfall.
Det kan være fordeler ved å bygge flere ulike typer deponier på samme sted. Samlokalisering kan gi de
følgende fordelene:
•
•
•

De ulike deponitypene kan ha en felles infrastruktur, inkludert adkomstvei, strømtilførsel, vann
og avløp og sikkerhetssystemer.
Overlapp av og synergi mellom kompetansen som trengs for bygging, drift og etterdrift av de
ulike deponitypene.
Å samle arbeidsplasser og næringsvirksomhet på ett anlegg kan gjøre det mer attraktivt for
potensielle vertskommuner.

På grunn av de potensielle fordelene ved samlokalisering, er et nasjonalt anlegg for deponering av alle
typer radioaktivt avfall et av alternativene som vurderes i konseptvalgutredningen. Et kombinert
anlegg må imidlertid utformes på en måte som ikke fører til at de ulike deponitypene påvirker
hverandre negativt. I tillegg må prosjektet styres på en målrettet måte, slik at anlegget ikke blir større
og mer komplekst enn nødvendig.
Alternativt, kan en helhetlig strategi omfatte ulike typer deponier på forskjellige steder. For eksempel
kan det vise seg at det er hensiktsmessig å utvide KLDRA og å bygge et frittstående anlegg for
deponering av høyradioaktivt avfall i tillegg. Som forklart, er det imidlertid for tidlig å vurdere
mulighetsrommet for fremtidig bruk av KLDRA.
I tillegg vurderes ulike løsninger for svært lavradioaktivt avfall og ikke-radioaktivt (friklasset) avfall fra
dekommisjoneringen av IFEs anlegg i Halden og på Kjeller. Svært lavradioaktivt avfall vil lagres i samme
lager som lav- og mellomradioaktivt avfall. I tillegg vurderes følgende muligheter for deponering:
A. Deponering sammen med lavradioaktivt avfall i nasjonalanlegget. Dette inngår i
grunndesignet som er behandlet i kapittel 4
B. Deponering sammen med lavradioaktivt avfall i et utvidet KLDRA Himdalen
C. Levering til kommersielt avfallsmottak
D. Deponering i samme overflatedeponi som friklasset dekommisjoneringsavfall
For friklasset dekommisjoneringsavfall vurderes følgende løsninger:
i.
ii.
iii.

Deponering i overflatedeponi som en del av nasjonalanlegget eller som en del av et
eksisterende overflatedeponi.
Deponering i fjellhaller
Levering til kommersielle avfallsmottak

For å redusere antall kombinasjoner som kostnadsestimeres i denne rapporten, har estimatene for
totalkostnad blitt beregnet med utgangspunkt i at svært lavradioaktivt avfall deponeres i et nasjonalt
anlegg (alternativ A) og at friklasset avfall deponeres i et overflatedeponi (alternativ i). Kostnadene for
de andre alternativene beskrives, med unntak av alternativ B og ii, som enda ikke er tilstrekkelig
utredet til at det er hensiktsmessig å anslå kostnader.
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1.4. Prosjektets mål og prioriteringer
Konseptvalgutredningens samfunnsmål og effektmål, slik de fremkommer av oppdragsbrevet fra NFD
til NND er:
Samfunnsmål:
Forsvarlig og kostnadseffektiv oppbevaring av radioaktivt avfall fra IFEs reaktordrift og annet norsk
radioaktivt avfall i et langsiktig perspektiv.
Effektmål:
Løsningen for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall:
•
•
•
•

har tilstrekkelig kapasitet til å oppbevare brukt brensel og annet radioaktivt avfall
gir ingen skadelige virkninger på menneskers helse eller miljøet
oppleves som sikker og trygg
og tilknyttede systemer skal være utformet på en måte som sikrer at ikke utilbørlige byrder
legges på fremtidige generasjoner.

I tillegg skal utredningen ivareta grensesnittet mot den kommende dekommisjoneringen av de
nukleære anleggene i Halden og på Kjeller, samt valg av behandlingsløsning for brukt brensel. I løpet
av prosjektet har følgende resultatmål blitt definert for å vurdere ulike konsepter, i angitt prioritet:
1.
2.
3.
4.

Sikkerhet og HMS
Kvalitet
Fremdrift
Investeringskostnad, livsløpskostnad og nåverdikostnad

Begrepet «Sikkerhet og HMS» er brukt til tross for at bokstaven S i HMS står for sikkerhet, for å
understreke at begrepet omfatter både nukleær sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Sikkerhet og
HMS er førsteprioritet i alle vurderinger av hvordan radioaktivt avfall skal håndteres. Radioaktivt avfall
skal håndteres på en måte som ivaretar mennesker og miljøets sikkerhet på både kort og lang sikt.
Ansvaret for å håndtere avfallet skal ikke overføres til fremtidige generasjoner. Alt arbeid skal foregå
i samsvar med internasjonale anbefalinger og norsk lovverk med tilhørende tillatelser og konsesjoner
[3]. Det er imidlertid flere mulige oppbevaringsløsninger for radioaktivt avfall som kan oppfylle kravene
til sikkerhet og HMS. Disse må man altså rangere etter kvalitet, tid og kostnader, i den rekkefølgen.
Et konsepts kvalitet avhenger av:
•
•
•

Om konseptet har tilstrekkelig kapasitet
Om konseptet kan oppleves som sikkert og trygt
Konseptets potensiale for å skape næringsvirksomhet eller andre positive effekter

Tid er en viktig faktor i forbindelse med dekommisjonering og håndtering av radioaktivt avfall.
Gjeldende strategi for dekommisjonering er å gjennomføre den så snart som mulig [6, 7]. Før det er
mulig, må det etableres tilstrekkelig oppbevaringskapasitet for radioaktivt avfall.
Kostnader må tas med i en vurdering av konseptene. Kostnadseffektivitet er viktig, fordi det vil alltid
være et ønske om å oppnå minst mulig risiko forbundet med håndtering av radioaktivt avfall, men
risikoen kan aldri bli lik null og det er i teorien ingen grenser for hvor mye penger man kan bruke på et
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lager eller deponi. Derfor må konseptvalg og design av oppbevaringsanlegg søke å optimalisere risiko
og kostnader. Dette er forankret i samfunnsmålet for konseptvalgutredningen, og samsvarer med
sentrale grensebetingelser som forurensningsloven 2 § 2, første ledd: «Det skal arbeides for å hindre at
forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner sted. Det skal likeledes
arbeides for å unngå avfallsproblemer. Loven skal nyttes for å oppnå en miljøkvalitet som er
tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd, naturmiljøet, kostnader forbundet med
tiltakene og økonomiske forhold.».
I konseptfasen kan sikkerhet, HMS, kvalitet og tid langt på vei vurderes kvalitativt på bakgrunn av
nasjonalt lovverk, erfaringer fra lignende anlegg i utlandet og internasjonale retningslinjer. Estimering
og vurdering av kostnader krever derimot kvantitative vurderinger på grunnlag av markedspriser og
konseptuelle design. Kostnadsvurderinger er derfor omfattende. Det betyr ikke at kostnader
prioriteres foran sikkerhet, HMS, kvalitet og tid.

1.5. Metode for kostnadsestimering
For deponikonseptene har kostnader blitt anslått på følgende vis: NNDs finsk-tyske rådgiver AINS har
skissert konseptene og estimert kostnadene i euro og iht. et generelt europeisk kostnadsnivå [8, 9].
Disse har blitt regnet om til norske kroner ved hjelp av kronekursen (10.96 per 20. Oktober 2020).
Kostnadene for alle bygg og deponier unntatt borehull har blitt multiplisert med en faktor 1.5 (en
økning på 50 %) for å ta hensyn til den generelle forskjellen mellom kostnader i Norge og Europa for
øvrig. Faktoren 1.5 har blitt utledet ved å sammenligne AINS sine kostnadsestimater for bygging av
adkomsttunneler og bygninger med tilsvarende kostnader iht. Norsk Prisbok 3 [10]. Faktoren stemmer
med data tilgjengelig fra European Construction Cost 4, som sier at norske byggekostnader ligger hhv.
41 % og 66 % over finske og tyske kostnader, hvilket vil si 54 % i snitt.
Faktoren 1.5 har ikke blitt brukt for boring av borehull, fordi AINS sitt estimat (63 millioner euro)
samsvarer direkte med et estimat som NND har fått fra et boreselskap i Norge for samme design (50
millioner euro, i Norge). I litteraturen kan man finne estimater fra ca. 40 til 100 millioner euro for et
borehull av aktuell dybde og bredde MNOK [8, 11, 12, 13, 14, 15]. Det er derfor ikke rimelig å
multiplisere med en faktor 1.5 for å anslå borekostnader i Norge, slik det har blitt gjort for de øvrige
deponikonseptene. Borehullskonseptet som AINS har utviklet er tilpasset suboptimale geologiske
forhold. Ved sannsynlige geologiske forhold, trenger ikke borehullet være like dypt. Det kan redusere
kostnader. Derfor har AINS sitt kostnadsestimat ikke blitt tatt direkte til følge. Se kapittel 4.2.
AINS sine estimater for administrasjonskostnader og rigg og drift av byggeplass har blitt oppjustert til
30 %, basert på norske erfaringstall. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte rapport fra første
usikkerhetsanalyse av kostnadene for et nasjonalanlegg.
Noen av kostnadene kommer 100 år frem i tid, når et nytt deponi for lav- og mellomradioaktivt avfall
må forsegles og tilhørende overflateanlegg fjernes. Disse kostnadene, samt driftskostnadene over de
neste 100 årene fremlegges i denne rapporten uten diskontering.

Lov 1. oktober 1983 om vern mot forurensninger og om avfall
https://www.norskprisbok.no/
4
http://constructioncosts.eu/cost-index/, data hentet 17.11.2020
2
3
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Kostnadene for deponi er delt inn i ulike poster iht. bygningsdelstabellen NS 3451, som er en norsk
standard for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Den har ulike kostnadsposter. De aktuelle postene
er beskrevet i Tabell 1.
Tabell 1: Kostnadsposter fra bygningsdeltabellen NS 3451.

Post
1. Rigg og drift av
byggeplass

2. Bygning
3-6. VVS, el, tele,
heis
7. Utendørsarbeider
8. Generelle
kostnader
9. Spesielle
kostnader
Uspesifisert

Beskrivelse
Felleskostnader til entreprenørens rigg, drift, administrasjon og
byggetekniske hjelpearbeider. (Ved en totalentreprise vil entreprenørens
prosjekteringskostnader også bli overført til denne posten, men i tidlig fase
før kontraktstrategi er valgt, blir prosjekteringskostnader estimert under
konto 8). Posten beregnes normalt som prosentpåslag på Post 2 til 7.
Variasjonen i kostnadsestimatene pleier normalt være knyttet til
entreprenørens riggforhold og entreprenørens administrative arbeider
mm. En faktor som har økt denne posten senere år har vært et økt fokus
på HMS, Helse, miljø og sikkerhet. Basert på erfaringstall fra
tunnelprosjekter i Norge, har 30 % påslag blitt valgt for fjellhalldeponiene
100 m og 400 m under bakken. For borehullskonseptet har rigg og drift
blitt kostnadsestimert på en særskilt måte, fordi leie og drift av en borerigg
utgjør mesteparten av investeringskostnaden. Å legge til denne kostnaden
ville derfor ha medført dobbelttelling. I stedet føres 20 % av
borekostnaden på post 1, og 80 % på post 2.
Dette er kostnadene for selve byggingen av deponier, bygninger mm.
Disse kostnadene angis kun for bygningene på bakkeplan (Infrastruktur).
Slike systemer inngår også i fjellhalldeponiene, men der inngår kostnadene
i byggekostnadene.
Dette omfatter gjerder, alarmsystemer, dreneringssystemer for
overflatevann, grøntområder, utendørsbelysning, asfalt, mm.
Disse kostnadene omfatter lokalisering og grunnundersøkelser. Disse er
estimert uavhengig av øvrige kostnader. I tillegg omfatter posten
prosjektering, utvikling og byggherrens administrasjon, som til sammen er
kostnadsestimert som et påslag på 30 % av konto 1 til 7.
Kostnad for grunnerverv.
Kostnader som man av erfaring vet vil komme, men som ikke er kartlagt på
grunn av manglende detaljeringsgrad, samt kostnader som muligens ikke
har blitt tatt hensyn til i grunnkalkylen. Angitt som et prosentpåslag på
øvrige kostnader (15 %).

1.6. Avfallsmengder
Dekommisjonering av IFEs anlegg vil føre til avfall med ulikt innhold av radioaktivitet. Det aller meste
av avfallet vil ikke være radioaktivt. Resten vil bestå av svært lavradioaktivt, lavradioaktivt og
mellomradioaktivt avfall [16]. Brukt brensel eller returavfall fra behandling av brukt brensel kan
klassifiseres som høyradioaktivt avfall [17]. Mengden av hver type radioaktivt avfall er usikker. De
avhenger både av hvor mye radioaktivitet som finnes i anleggene og hvordan avfallet behandles før
det lagres og deponeres. Begge deler er per i dag uavklart. NND og IFE arbeider med å redusere
usikkerhetene, særlig gjennom et prosjekt om mellomlager og avfallsbehandlingsanlegg (Prosjekt
MOA), som omfatter bl.a. avfallskarakterisering, behandlingsløsninger og lagre. Dette arbeidet er
planlagt ferdigstilt i slutten av 2021.
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Tabell 2 viser avfallsmengdene som ligger til grunn for konseptbeskrivelsene og kostnadsestimatene i
denne rapporten. Disse har blitt utledet fra avfallsmengdene som ble estimert ifm. trinn 2 av KVU
dekommisjonering [18, 19]. Avfallsmengdene er svært usikre.
I tillegg til dekommisjoneringsavfall, må fremtidige oppbevaringsløsninger ha kapasitet til å ta imot
avfall som i dag lagres på Kjeller og i Himdalen (historisk avfall) og radioaktivt avfall fra forbrukere
(røykvarslere mm.), industri, sykehus, forsvar, forskningsvirksomheter og andre. Dette avfallet inngår
ikke i estimatene for lagerets kapasitetsbehov, fordi mengden radioaktivt avfall fra forbrukere, industri,
sykehus m.m. (ca. 100 tønneekvivalenter i året [20]) antas å kunne lagres eller deponeres i den
gjenværende kapasiteten av KLDRA Himdalen (ca. 800 tønneekvivalenter i deponidelen og 2500
tønneekvivalenter i lagerdelen) frem til et nytt deponi er etablert, så lenge alt dekommisjoneringsavfall
oppbevares i det nye lageret. Dersom den pågående utredningen av KLDRA skulle vise seg å motsi
denne antagelsen, vil det være mulig å oppbevare avfall fra forbrukere, industri mm. i et lager.
Deponiløsningene har imidlertid blitt designet for å ha kapasitet til avfall fra forbrukere, industri,
sykehus mm. Dette er anslått til 100 tønneekvivalenter pr. år i 100 år, altså 10000 tønneekvivalenter,
hvilket er lik 2000 kubikkmeter. Dette avfallet vil bestå av både lav- og mellomradioaktivt avfall, men
for å forenkle analysen er det antatt at det kun består av lavradioaktivt avfall (Kostnadseffekten av at
noe av avfallet eventuelt er mellomradioaktivt anslås å være mindre enn usikkerheten i denne
innledende fasen av prosjektet). Deponikapasiteten på lang sikt må altså være større enn
lagerkapasiteten på kort sikt.
Lager og deponi for brukt brensel er dimensjonert for å romme 16.5 tonn brukt brensel. Det er enda
ikke avklart i hvor stor grad det norsk brukt brensel skal behandles før det lagres eller deponeres. De
samme lager- og deponikonseptene er anvendelige for høyradioaktivt returavfall fra behandling av
brukt brensel, dersom sådan behandling gjennomføres, som for ubehandlet brukt brensel [3].
Tabell 2: Estimerte mengder radioaktivt avfall som er brukt i analysen.

Svært lavradioaktivt og lavradioaktivt avfall (m )
Mellomradioaktivt avfall (m3)
Brukt brensel (tonn)
3

Lager
8600
1600
16.5

Deponi
10600
1600
16.5

De oppgitte mengdene vurderes som konservative (i den øvre enden av usikkerhetsspennet).
Mengden kan muligens reduseres med mer enn 50 % vha. ulike behandlingsmetoder. Slike
behandlingsmetoder har imidlertid noen ulemper i form av risiko og kostnad, og det har enda ikke blitt
besluttet hvordan avfallet skal behandles. Dette er bl.a. tema for forprosjekt om dekommisjonering.
Dette gjelder for alle typer avfall. Derfor legges et øvre estimat for mengdene til grunn. Pågående
utredninger søker å anslå hvor mye kostnadene for deponering av svært lavradioaktivt, lavradioaktivt
og mellomradioaktivt avfall kan reduseres dersom avfallsmengdene reduseres. For høyradioaktivt
avfall, har dette potensialet blitt anslått og funnet relativt lite [8]. I denne rapporten, har dette
innsparingspotensialet som følge av avfallsminimering blitt håndtert som en kostnadsreduserende
usikkerhetsdriver.
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2. Lager for radioaktivt avfall og brukt brensel
2.1. Beskrivelse av konseptet
Et lager er et anlegg hvor brukt brensel eller radioaktivt avfall oppbevares, med hensikt om å overføre
avfallet til et annet anlegg en gang i fremtiden. Dette i motsetning til et deponi, som er ment å være
permanent.
Lagre for brukt brensel kan stort sett deles i tre hovedkategorier: hvelv, transportable
lagringsbeholdere og bassenglagre. IFEs anlegg omfatter tre hvelvlagre: JEEP I Stavbrønn (Kjeller),
Brønnhuset (Kjeller) og et anlegg innenfor Fuel Bunker Building i Halden. Hvelv er spesialtilpassede
konstruksjoner av stål og betong, der brenselet lagres i hulrommet i konstruksjonen. Restvarmen i
brenselet ledes bort vha. varmeledning gjennom konstruksjonen og i noen tilfeller ved hjelp av
konveksjon av luft gjennom konstruksjonen. Stål og betong skjermer mot stråling, og beskytter
brenselet mot ytre påvirkninger, som brann, kollisjon, tyveriforsøk osv.
Transportable lagringsbeholdere består av metall og er designet for å kunne transporteres med eller
uten brensel. Beholderne avgir varme ved hjelp av varmeledning og konveksjon, og de er designet og
godkjent for å beskytte brenselet mot ytre påvirkninger, inkludert fall under lasting og lossing, kollisjon
og flystyrt.

Figur 3: Transportable lagringsbeholdere (Kilde: GNS).

Bassenglagre er vannbasseng der brukt brensel lagres. Vannet skjermer mot stråling og absorberer
restvarmen fra brenselet. Det finnes små bassenglagre inne i reaktorbygget til JEEP II på Kjeller og i
reaktorhallen og Fuel Bunker Building i Halden. Disse har blitt brukt til å lagre brukt brensel som nylig
har blitt tatt ut av reaktoren, fordi da er strålingen og varmeproduksjonen i brenselet på sitt høyeste,
og vann har en svært god evne til å absorbere og lede bort varme. Internasjonalt har bassenglagre også
blitt brukt til mer langvarig midlertidig lagring, som for eksempel i Oskarshamn i Sverige, hvor Centralt
mellanlager för använt kärnbränsle (se Figur 4), rommer alt brukt brensel fra de svenske
atomkraftverkene (ca. 7200 tonn) i to basseng. For land med store mengder brukt brensel, kan en
fordel med bassenglagre være at vanns varmeabsorberende egenskaper gjør det mulig å lagre en
større mengde brukt brensel på et mindre areal enn hva man kan gjøre med transportable
lagringsbeholdere. Dette er mindre nyttig i norsk sammenheng, på grunn av den lille mengden brukt
brensel. Bassenglagre er i utgangspunktet mer sårbare for ytre påvirkninger enn transportable
lagringsbeholdere og hvelv. Dette kan til en viss grad avbøtes ved å bygge bassenglageret under
bakken, slik det er gjort i Sverige. Bassenglagre krever også mer vedlikehold i form av overvåkning av
vannets kvalitet og radioaktivitetsinnhold [21]. Spesielt er lagring i basseng en utfordring for

9

aluminiumskapsling, der god vannkvalitet er nødvendig for å hindre korrosjon som kan føre til utslipp
av radioaktiviet. På side 84 i dokumentet Specific Safety Guide No. SSG-15 – Storage of Spent Nuclear
Fuel [22], skriver IAEA:
«Since aluminium and its alloys, which are widely used as cladding materials for research
reactor fuel, have relatively less corrosion resistance, meticulous control of pool water
composition is necessary to ensure the integrity of the fuel cladding. In view of this, it may be
considered preferable in the longer term to store spent research reactor fuel in a dry storage
environment.»
11.5 av 16.5 tonn av det norske brenselet har aluminiumskapsling. Basert på en helhetsvurdering av
nevnte forhold, vurderes våtlagring som uhensiktsmessig og tas ikke med i videre vurdering av
alternativer.

Figur 4: Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB). Kilde: SKB. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

En arbeidsgruppe ved IFE utredet i 2019 alternativer for lagring av brensel fra reaktoren JEEP I.
Brenselet er i dag lagret i JEEP I Stavbrønn på Kjeller. Brenselet lagres i vertikale stålrør som går fra
bakkenivå og ned. Rørene er omgitt av pukk, og festet i sementplater i øvre og nedre ende. Grunnvann
har trengt inn i noen av rørene, hvilket medfører fare for korrosjon av brenselet. Det er derfor behov
for å oppgradere eller erstatte lageret. Selv om JEEP-I-brenselet kun utgjør 3 av 16.5 tonn, kan
vurderingene og kostnadsestimatene langt på vei brukes til å vurdere mulighetene for alt brenselet.
Arbeidsgruppen vurderte fire løsninger:
A. Å modifisere JEEP I Stavbrønn, ved å erstatte korroderte stålrør.
B. Å etablere et nytt lager i et eksisterende eller nytt bygg på IFEs område på Kjeller. Et alternativ
var å bygge om den tidligere avstrålingsbrønnen (“Ponden”).
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C. Å etablere et nytt lager basert på transportable lagringsbeholdere. Konseptet innebærer å
kjøpe inn beholdere som har blitt godkjent for tilsvarende bruk i andre land, samt å etablere
et betongdekke eller et lagerbygg hvor beholderne kan stå.
D. Å sende brenselet til inspeksjon, behandling og påfølgende lagring hos det svenske selskapet
Studsvik.
Arbeidsgruppen anbefalte at man fortsatte å utvikle alle konseptene. Alternativ D ble gjort rede for i
KVU-en om behandling av brukt brensel og er ikke relevant for hvordan brukt brensel kan lagres i
Norge. IFEs arbeidsgruppe fant at de største risikoene ved å modifisere stavbrønnen eller å etablere et
nytt hvelv (alternativ A og B) var at det var usikkert om løsningene samsvarte til moderne krav for
brenselslagre. Det ble vurdert som usikkert om DSA ville godkjenne en konsesjonssøknad som omfattet
en slik løsning, og eventuelt hvordan konseptene måtte justeres underveis. Med andre ord, er det
usikkert om løsning A og B kan overholde krav til sikkerhet og kvalitet, samt hvor lang tid og hvilke
kostnader som vil kreves for å realisere dem.
Lagring i transportable lagringsbeholdere krever også en oppdatert eller ny konsesjon, men i dette
tilfellet kan konsesjonssøknaden i stor grad baseres på allerede godkjente konsesjoner for samme type
beholder i utlandet. I forbindelse med konsesjonssøknaden, kan det være nødvendig å bevise at
beholderne er kompatible med det norske brenselet. Det kan bl.a. omfatte å ta høyde for risikoen
knyttet til korrosjon av metallisk uran. Mange av sikkerhetskravene, som f.eks. motstandsdyktighet
mot ytre påvirkninger, vil imidlertid være de samme som i andre land og derfor direkte overførbare.
Transportable lagringsbeholdere er derfor det konseptet som gir høyest sikkerhet og best kvalitet
(lavest prosjektrisiko).
Gjennomføringstid og kostnader må også tas hensyn til i en vurdering av hvelv kontra transportable
lagringsbeholdere. Tabell 3 viser etableringstid, lagringstid og investeringskostnad for alternativene
som arbeidsgruppen vurderte. Etableringstiden er omtrent lik i alle tilfellene, mens levetiden til et lager
basert på beholdere er klart lengst. Til gjengjeld er kostnadsestimatet for beholderlageret noe høyere
enn for å modifisere stavbrønnen eller å bygge et nytt lagerbygg, forutsatt at de to sistnevnte er
gjennomførbare. Behandling, inspeksjon og lagring hos Studsvik gir høyest investeringskostnader, men
til forskjell fra de andre konseptene, omfatter det inspeksjon og behandling som muligens må utføres
før eller siden, i tillegg til lagring.
Tabell 3: Ulike lagerkonsepter som IFEs arbeidsgruppe vurderte for brenselet fra JEEP I (3 av totalt 16.5 tonn) [23].

Beskrivelse

Etableringstid

Lagringstid

Investeringskostnad (MNOK)

A

Modifisering av stavbrønn

2 år

B

Nytt hvelv (i Ponden)

2.5 år

C

Lagring i transportable
lagringsbeholder

3 år

10 år, med mulighet for 15-20
forlengelse
10 år, med mulighet for 40-50
forlengelse
40 år
70

Kostnadsestimater for et nytt hvelv eller et lager basert på transportable lagringsbeholdere kan
sammenlignes med utgangspunkt i tallene i Tabell 3. Tabell 3 angir kostnaden for 3 av totalt 16.5 tonn.
For å beregne kostnaden for et hvelv som kan romme alt brenselet, er det ikke rimelig å anta at
kostnaden per tonn er den samme som for JEEP-I-brenselet, fordi kostnadsestimatet for alternativ B i
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Tabell 3 forutsatte at hvelvet ble etablert ved å bygge om et eksisterende bygg innenfor IFEs område.
Dette ble antatt å være kostnadsbesparende, fordi det reduserte kostnadene for grunnarbeid og
regulatoriske prosesser. Det aktuelle bygget er ikke stort nok til å romme et hvelv for alt brenselet. Å
bygge et nytt hvelv i en frittstående bygning antas derfor å koste mer per tonn. Stordriftsfordeler, for
eksempel i tomtekostnader og sikkerhetsanalyser, kan trekke denne kostnadsendringen nedover.
Komplikasjoner ifm. å oppskalere lageret, f.eks. plassbegrensninger eller å tilpasse lagerløsningen til
ulike typer brensel, kan trekke den oppover. Det er derfor sannsynlig at byggekostnaden per tonn
brensel er minst like høy for et hvelv som for et lager basert på transportable lagringsbeholdere.
Ved sammenligning av kostnadene for alternativene, er det viktig å ikke kun ta hensyn til
byggekostnadene, men også kostnadene for utvikling, planlegging, drift og dekommisjonering.
Kostnadene for utvikling, planlegging og konsesjonssøknad er mindre forutsigbare og kan være
vesentlig høyere for et hvelv enn for et lager basert på transportable lagringsbeholdere, fordi
sistnevnte som nevnt drar nytte av tidligere godkjent design. Driftskostnadene kan bli omtrent like for
de to konseptene, gitt at man velger et godt design i begge tilfeller. Dekommisjoneringskostnadene
avhenger i begge tilfeller av hvorvidt lagrene blir vesentlig kontaminert mens de er i drift, og hvilken
strategi som velges for demontering og avfallshåndtering. Gitt en normal driftssituasjon uten ulykker
eller skader på brenselet, vil både et lagerbygg og lagringsbeholdere kunne rengjøres når de tas ut av
bruk, slik at det aller meste av avfallet kan håndteres som konvensjonelt (ikke radioaktivt) avfall. En
fordel med transportable lagringsbeholdere er imidlertid at dersom noe av brenselet skulle korrodere
eller skades, slik at beholderen blir kontaminert, så kan man deponere hele beholderen. I et lagerbygg
bør det være mulig å designe tilsvarende celler som både hindrer spredning av radioaktivitet og som
enkelt kan tas ut og deponeres. Den konvensjonelle rivningen av et lager med transportable
lagringsbeholdere vil være enklere og koste mindre enn å rive et hvelv. Avhengig av hvor lenge
lagringsbeholderne er i bruk, kan de muligens selges for videre bruk. Alternativt, kan de i verste fall
enkelt transporteres til et avfallsmottak. Å rive lagerbygningen som beholderne står i vil være en enkel
operasjon, sammenlignet med å rive et hvelv.
Hvelv og transportable lagringsbeholdere medfører altså omtrent de samme kostnadene for
etablering, drift og dekommisjonering.
Forskjellen i gjennomføringstid kan vurderes på omtrent samme måte. Å etablere et nytt hvelv i det
eksisterende bygget («Ponden») ble anslått å ta nesten like lang tid som å anskaffe transportable
lagringsbeholdere. Å etablere et nytt, frittstående hvelvbygg kan antas å ta lengre tid, og derfor minst
like lang tid som å anskaffe transportable lagringsbeholdere.
Transportable lagringsbeholdere er altså det klart best egnede konseptet for lagring av brukt brensel,
både av hensyn til sikkerhet, prosjektrisiko, kostnader og gjennomføringstid. Øvrige konsepter tas ikke
med i videre vurderinger.

2.2. Kostnadsestimat
Brukt brensel antas lagret i transportable oppbevaringsbeholdere som står på en oppstillingsplass.
Radioaktivt avfall lagres i et lagerbygg. De to lagrene kostnadsestimeres hver for seg som separate
anlegg. Det er mulig å oppnå kostnadsreduksjon ved å bygge ett felles lager, men det er enda ikke
besluttet hvor lagrene skal være eller om de skal bygges sammen.
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Basert på markedsdialog, har kostnaden per transportable lagringsbeholder for brukt brensel blitt
anslått til 9-16 MNOK. Antall beholdere som trengs har blitt anslått til 15-20. Antall beholdere kan
reduseres til omtrent en tredel hvis brenselet pakkes om på en mer volumeffektiv måte enn hvordan
det oppbevares i dag. Å pakke det om vil imidlertid medføre risiko, samt uavklarte kostnader og
tidsbruk. Det vil bl.a. være behov for en hot-celle, og det er uklart om den eksisterende hot-cellen
(Metlab II) kan tilpasses formålet. På dette stadiet legges det derfor til grunn at brenselet ikke pakkes
om. Beholderne er designet for å tåle vær og vind, men for å forenkle overvåkning og vedlikehold,
legges det til grunn at oppstillingsplassen de står på består av et enkelt lagerbygg på en betongsåle
som er sterk nok til å bære beholderne. Byggekostnaden for et slik bygg anslås til 10 MNOK.
Basisestimatet anslås på grunnlag av middelverdien for pris (12.5 MNOK/beholder) og antall beholdere
(17.5). I tillegg kommer kostnader for sikringssystem. Disse anslås til 40 MNOK, basert på erfaringstall
fra oppgradert grunnsikring hos IFE Kjeller.
Kostnader for rigg og drift av byggeplass er anslått som 20 % påslag på kostnadene for bygging og
sikring. Dette tilsvarer hvordan rigg og drift har blitt kostnadsestimert for overflatedelen av et
nasjonalanlegg (kapittel 4). Administrasjon, prosjektering, sikkerhetsanalyse og andre
byggherrekostnader estimeres som 30 % av rigg, drift, bygging og anskaffelse av beholdere. Kostnaden
for grunnerverv er anslått til 50 MNOK (Etter at lageret dekommisjoneres, kan det være mulig å selge
tomten igjen. Det kan derfor diskuteres om grunnervervskostnaden bør inkluderes i
investeringskostnaden. Vi velger å ta den med, for å unngå underestimering av kostnader). I tillegg
estimeres et 15 % påslag for uspesifiserte kostnader. Basisestimatet er oppsummert i Tabell 4
Tabell 4: Basisestimat for et lager for brukt brensel.

Post i bygningsdeltabellen
1. Rigg og drift av byggeplass
2. Bygning
Lager
Sikringssystem
8. Administrasjon, prosjektering og byggherrekost
9. Spesielle kostnader (Grunnerverv)
Uspesifisert
Total

MNOK
54
269
229
40
97
50
70
540

Usikkerheten anslås til +/- 30 %, som vist i Tabell 5. Kostnadene for drift og dekommisjonering av et
lager er foreløpig ikke estimert.
Tabell 5: Estimert investeringskostnad for et brenselslager (MNOK)

Lager for brukt brensel

Lavt
380
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Middels
540

Høyt
700

3. Lager for radioaktivt avfall
Flere land har midlertidige lagre for radioaktivt avfall. Hensikten med å lagre radioaktivt avfall kan bl.a.
være [24]:
a) Å la radioaktiviteten henfalle til et nivå hvor avfallet ikke lenger omfattes av regelverket for
radioaktivt avfall, eller til et nivå hvor avfallet overholder andre konkrete grensebetingelser,
som f.eks. utslippsgrenser eller mottakskriterier for eksisterende deponier
b) Å akkumulere tilstrekkelig mengde avfall før videre transport til et behandlingsanlegg
c) Å akkumulere tilstrekkelig mengde avfall før deponering
d) Å la varmedannelsen i høyradioaktivt avfall henfalle, slik at det blir kompatibelt med anlegg
for deponering, mellomlagring eller behandling (som f.eks. ved vannbassengene ved IFEs
reaktoranlegg)
e) Å oppbevare avfallet i fravær av et deponi
Disse hensiktene sammenfaller i varierende grad med Norges behov. Punkt a) praktiseres i dag ved
bl.a. sykehus; i radiofarmasi brukes ofte – men ikke utelukkende – kortlivede radionuklider som dør ut
i løpet av ett år. Avfallsforskriftens § 16-7 pålegger virksomheter som produserer radioaktivt avfall å
levere avfallet minst 1 gang per år. Leveringsplikten kan altså unngås for tilstrekkelig kortlivede
radionuklider i små nok mengder.
For avfallsprodusenter kan det være hensiktsmessig å akkumulere tilstrekkelig mengde avfall før videre
transport til et behandlingsanlegg eller deponi (punkt b og c i listen over). Slike bufferlagre inngår i
planene for dekommisjonering av de nukleære anleggene, men de anses ikke som innenfor denne
utredningens omfang. De hører i stedet inn under det anleggsspesifikke dekommisjoneringsarbeidet.
Punkt d) er som nevnt hensikten med bassenglagrene som i dag finnes på IFEs anlegg.
Punkt e) er relevant i norsk sammenheng. KVU og KS1 om dekommisjonering har anbefalt umiddelbar
dekommisjonering [6, 7]. For å kunne dekommisjonere de nukleære anleggene i Halden og på Kjeller
før mer deponikapasitet blir tilgjengelig, vil det bli behov for et lager for det resulterende avfallet, i
påvente av at tilstrekkelig deponikapasitet etableres. Lageret vil bestå av et lagerbygg med kontrollert
inneklima for å hindre korrosjon av avfallsbeholdere, samt systemer og strukturer for å ivareta
strålevern og sikkerhet for øvrig. I et slik lager, oppbevares ferdigpakkede avfallsbeholdere, klare til å
deponeres. Flere slike lagre har blitt bygget i utlandet, og kan brukes som utgangspunkt for design og
kostnadsestimat.

3.1. Kostnadsestimat
Grunnarealet til lageret blitt beregnet til mellom 2600 og 5700 kvadratmeter. Usikkerheten skyldes
først og fremst at mengden radioaktivt avfall er uavklart, som følge av at de nukleære anleggene ikke
er tilstrekkelig kartlagt og fordi behandlingsmetoder for avfallet ikke har blitt valgt. Middelverdien
(4150 m2) legges til grunn i beregning av basiskostnad. I konseptet, legges det til grunn at tre beholdere
lagres i høyden. Beholdere med svært lavradioaktivt avfall kan lagres tettere sammen enn beholdere
med lavradioaktivt og mellomradioaktivt avfall, fordi et designkriterium er at strålingen omkring
beholderne ikke skal overstige et visst nivå. Alternative design kan inkludere hyller e.l. for å oppbevare
flere beholdere i høyden og dermed redusere gulvarealet. Dette antas å ikke ha noen betydelig
påvirkning på kostnader, da hyllene antas å koste omtrent det samme som man kan spare på redusert
gulvareal.
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En annen usikkerhetsdriver er prisen pr. kvadratmeter. Prosjekt MOA har estimert en enhetskostnad
på 16714 NOK/m2. Dette samsvarer med Norsk Prisbok 5 sine kostnader for et lagerbygg i Norge, som
er 15811 til 18795 NOK/m2. I 2017 ble et kostnadene for et lager i Danmark estimert til 25 000 danske
kroner (DKK) per kvadratmeter [25]. Valutakursen var 125 NOK/DKK 1.1.2017 6 . Ifølge European
Construction Costs 7 , er byggekostnader generelt 10 % høyere i Norge enn i Danmark. Det gir en
kostnad på 25000 DKK ⋅ 125 NOK/DKK ⋅ 1.1 = 34483 NOK. Basert på dette forventes en
kvadratmeterpris mellom 16000 NOK/m2 og 40000 NOK/m2. Gjennomsnittet (28000 NOK/m2) legges
til grunn i beregning av basiskostnad. I tillegg til byggekostnadene, estimeres de øvrige postene vha.
samme metode som for et brenselslager. Basisestimatet er oppsummert i Tabell 6.
Tabell 6: Basisestimat for et lager for radioaktivt avfall unntatt brukt brensel.

Post i bygningsdeltabellen
1. Rigg og drift av byggeplass
2. Bygning
Lager
Sikringssystem
8. Administrasjon, prosjektering og byggherrekost
9. Spesielle kostnader (Grunnerverv)
Uspesifisert
Total

MNOK
31
156
116
40
56
50
44
337

Som beskrevet, er det både mengde- og prisusikkerheter (kvadratmeterbehov og kvadratmeterpris)
på ca. 40 % i både positiv retning. I tillegg kommer usikkerhet som følge av bl.a. prosjektets modenhet
og eventuelle behov for å tilpasse lageret en konkret lokasjon. Den totale usikkerheten settes derfor
til +/- 50 %, som vist i Tabell 7
Tabell 7: Estimert investeringskostnad for et lager for radioaktivt avfall.

Lager for radioaktivt avfall

Lavt
170

Middels
340

Høyt
510

Kostnadene for drift og dekommisjonering av et lager er foreløpig ikke estimert.

https://www.norskprisbok.no/, besøkt 17.11.2020
https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/?tab=currency&id=DKK, besøkt 17.11.2020
7
http://constructioncosts.eu/cost-index/, besøkt 17.11.2020
5
6
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4. Nasjonalt anlegg for deponering av radioaktivt avfall
4.1. Beskrivelse av konseptet
Dette konseptet går ut på å bygge følgende typer deponi i ett felles anlegg:
•

•

Et overflatedeponi for ikke-radioaktivt (friklasset) avfall fra dekommisjonering
Fjellhaller ca. 100 m under bakken for svært lavradioaktivt, lavradioaktivt og
mellomradioaktivt avfall. Dybden avhenger av bl.a. geologiske forhold. Avfallet antas
emballert i 200-literstønner, men stålkasser eller andre typer beholdere er også mulig.
Beholdere med svært lavradioaktivt og lavradioaktivt avfall stables kant-i-kant i samme type
fjellhall, uten ekstra kunstige barrierer. Tønner med mellomradioaktivt avfall plasseres i
betongkasser (seks tønner i hver kasse). Betongkassene stables i betongbåser i en egen hall
for mellomradioaktivt avfall. Når en fjellhall er full, forsegles den.
Høyradioaktivt avfall (brukt brensel eller returavfall fra behandling av brukt brensel)
deponeres i enten fjellhaller ca. 400 meter under bakken (det svensk-finske KBS-3-konseptet)
eller i et borehull som er ca. 1500-3500 meter dypt. Dybden avhenger av bl.a. geologiske
forhold.

Nasjonalanlegget kan bygges med enten et fjellhalldeponi (Figur 5) eller borehull (Figur 6) for
høyradioaktivt avfall. Nasjonalanlegget er designet for å passe på en generisk lokasjon, uavhengig av
topografi. Utførlig beskrivelse av anlegget finnes i en rapport som ligger tilgjengelig på NNDs nettsider
[26].

Figur 5: Nasjonalanlegg for lav-, mellom- og høyradioaktivt avfall, med fjellhalldeponi for høyradioaktivt avfall.
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Figur 6: Nasjonalanlegg for lav-, mellom- og høyradioaktivt avfall, med borehullsdeponi for høyradioaktivt avfall.

4.2. Kostnadsestimat
Tabell 8, 9 og 10 viser basisestimat for investeringskostnadene for et nasjonalanlegg strukturert etter
bygningsdeltabellen og de ulike delene av anlegget. Den generelle metoden for kostnadsestimering er
beskrevet i kapittel 1.5 og i vedlegg C og D. Kostnaden for boring har blitt estimert på en egen måte:
AINS sitt estimat (63 millioner euro) har, i motsetning til kostnadsestimatene for fjellhallkonseptene,
ikke blitt økt med 50 % for å gjenspeile norsk kostnadsnivå. Det er fordi at AINS sitt estimat samsvarer
direkte med et estimat som NND har fått fra et boreselskap i Norge for samme design (50 millioner
euro, i Norge). I litteraturen kan man finne estimater fra ca. 40 til 100 millioner euro for et borehull av
aktuell dybde og bredde MNOK [8, 11, 12, 13, 14, 15]. Det er derfor ikke rimelig å multiplisere med en
faktor 1.5 for å ta høyde for kostnadsforskjeller mellom Norge og Europe, slik det har blitt gjort for de
øvrige deponikonseptene. Videre, er AINS sitt borehullskonsept utviklet for suboptimale geologiske
forhold. Ved bedre egnet og likevel sannsynlige geologiske forhold, trenger ikke borehullet være like
dypt. Det reduserer kostnader. Basert på dette, har borekostnaden blitt satt til 498 MNOK. Av disse,
føres 98 MNOK på post 1 (Rigg og drift av byggeplass), og 400 MNOK føres på post 2 (bygning), fordi
at byggekostnadene for et borehull består av å rigge og drifte en borerigg, slik at å legge til kostnadene
for rigg og drift ville medført dobbelttelling.
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Tabell 8: Kostnadselementer i nasjonalanleggkonseptet, del 1.

A: Felles
8. Generelle kostnader
Innledende grunnundersøkelser, 2 kommuner
Detaljerte grunnundersøkelser, 1 plass
Sikkerhetsstudier
Byggherrekostnader
Uspesifisert
Delsum
B: Infrastruktur
1. Rigg og drift av byggeplass (20 % av post 1-7)
2. Bygning
3. VVS-installasjoner
4. El-installasjoner
7. Utendørsarbeid
8. Generelle kostnader
Detaljerte grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
9. Spesielle kostnader (tomt)
Uspesifisert
Delsum
C: 100-m
1. Rigg og drift av byggeplass (30 % av post 1-7)
2. Bygning
Utgraving
Bygging
Systemer
Utstyr
Undersøkelser under bygging
8. Generelle kostnader
Detaljerte grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
Uspesifisert
Delsum
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MNOK

MNOK
851
197
260
197
196
128
978
259
573
137
143
445
488
16
472
150
329
2524
271
903
316
143
247
132
66
459
82
377
245
1877

Tabell 9: Kostnadselementer i nasjonalanleggkonseptet, del 2.

D: 400-m
1. Rigg og drift av byggeplass (30 % av post 1-7)
2. Bygning
Utgraving
Bygging
Avsetningshull
Systemer
Utstyr
Undersøkelser under bygging
8. Generelle kostnader
Detaljerte grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
Uspesifisert
Delsum
E: Borehull
1. Rigg og drift av byggeplass (25 % av borekostnaden)
2. Bygning
Boring
Overflatestrukturer
System for overvåkning av grunnvann
8. Generelle kostnader
Detaljerte grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
Uspesifisert
Delsum
F: Overflatedeponi
1. Rigg og drift av byggeplass (20 % av post 1-7)
2. Bygning
Bygging av overflateanlegg
Gjerder
6. Heis, andre installasjoner
7. Infrastruktur
8. Generelle kostnader
Detaljerte grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
Uspesifisert
Delsum

19

MNOK
360
1201
552
222
16
247
82
82
575
82
493
321
2458
98
490
400
66
24
208
24
184
119
915
19
82
82
0.1
9
3
48
11
37
24
185

Tabell 10: Kostnadsestimat (basis) for bygging av nasjonalanleggkonseptet. Millioner kroner. Kostnader for drift og
forsegling kommer i tillegg.

A:
Felles

B:
Infrastruktur

C:
100-meter

D:
400-meter

E:
Borehull

1. Rigg og drift av
byggeplass
2. Bygning

0

259

271

360

98

F:
Overflatedeponi
19

0

573

903

1 202

490

82

3-6. VVS, el., tele,
heis
7. Utendørsarbeid

0

280

0

0

0

9

0

445

0

0

0

3

8. Generelle
kostnader
9. Spesielle
kostnader
Uspesifisert

851

488

459

576

208

48

0

150

0

0

0

0

128

329

245

321

119

24

Deponialternativet

978

2 524

1 877

2 458

0

185

8 023

Borehullalternativet

978

2 524

1 877

0

915

185

6 479

Kostnadene for drift, vedlikehold og forsegling kommer i tillegg. Disse er vist for hver deponitype i
Tabell 11. Det er antatt at det i snitt vil være 20 personer ansatt ved anlegget gjennom hele driftsfasen.
Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. avfallshåndtering, kvalitetskontroll, miljøovervåkning, lokal
administrasjon og vakthold. Disse oppgavene er nødvendige for alle deponitypene, og føres derfor i
kolonnen A: Felles i Tabell 11.
Drift og vedlikehold av bygg og anlegg over bakken (kolonne B: Infrastruktur) er anslått å koste omtrent
10 MNOK i året, hvilket vil si 1000 MNOK over 100 år.
Fjellhallene 100 m under bakken antas å holdes i drift i 100 år, for å ta imot radioaktivt avfall fra
forskningsvirksomheter, forbrukere, sykehus m.fl. Driften er anslått å koste omtrent 10 MNOK/år, og
omfatter bl.a. energi, håndtering av grunnvann, innstøping av avfall og vedlikehold.
Personellkostnader kommer i tillegg.
Tabell 11: Estimerte kumulative driftskostnader og forseglingskostnader, uten finansieringskostnader og
neddiskontering. Millioner kroner.

Drift og
vedlikehold
Forsegling og
rivning av
overflateanlegg

Deponialternativet
Borehullalternativet

A:
Felles og
personell

B:
Infrastruktur

C:
100-meter

D:
400-meter
/Dypdeponi

E:
Borehull

F:
Overflatedeponi

2000*

1000

1000*

200

60

20

0

500

400

600

200

60

2000*
2000*

1500
1500

1400*
1400*

800
0

0
260

80
80

5780
5240

*Forenklet antatt å bli likt fordelt over 100 år.

For deponiene for høyradioaktivt avfall (fjellhaller 400 m under bakken og borehull) er driftsfasen kun
hhv. to og ett år, slik at driftskostnadene og forseglingskostnadene kan forenklet anses som
investeringskostnader. Det er uklart hvilke krav som vil stilles til etterdrift av deponiene.
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Etterdriftskostnader holdes derfor utenfor denne rapporten. Totalkostnadene for de to variantene av
nasjonalanlegget er vist i Tabell 12
Tabell 12: Basisestimat for nasjonalanleggkonseptet inkludert bygging, drift og forsegling. Millioner kroner.

Fjellhallvarianten
8 000
5 800
13 800

Bygging
Drift og forsegling
Total

Borehullvarianten
6 500
5 200
11 700

En usikkerhetsanalyse av byggekostnadene viste at forventningsverdien lå hhv. 14 % og 19 % over
basisestimatene til fjellhallvarianten og borehullvarianten (se vedlegg B). P15 lå 11 % under
basisestimatet for fjellhallvarianten, og 5 % under for borehullvarianten. P85 lå hhv. 37 % og 38 % over
basisestimatene. Resultatet er vist i Tabell 13.
Tabell 13: Estimerte investeringskostnader for et nasjonalanlegg. Millioner kroner.

Fjellhaller 400 m
Borehull

Lavt
7100
6200

Middels
9100
7700

Høyt
11000
8900

En lignende usikkerhetsanalyse har ikke blitt gjort for drifts- og forseglingskostnadene, men det er – i
denne tidlige fasen av prosjektet – rimelig å estimere den samme relative usikkerheten for drifts- og
forseglingskostnadene som for byggekostnadene. Det gir et usikkerhetsestimat som vist i Tabell 14.
Tabell 14: Estimerte kostnader for bygging, drift og forsegling av nasjonalanlegget. Millioner kroner,

Fjellhaller 400 m
Borehull

Lavt
12300
11100

Middels
15700
14000
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Høyt
18900
16100

5. Frittstående deponi for høyradioaktivt avfall
5.1. Beskrivelse av konseptet
En helhetlig strategi for oppbevaring av radioaktivt avfall kan omfatte et frittstående deponi for
høyradioaktivt avfall. Dette kan bl.a. bli aktuelt dersom KLDRA Himdalen kan utvides. Det skyldes at
KLDRA-designet ikke omfatter en adkomsttunnel som går ned i grunnfjellet, men slakt oppover inn i
en høyde. KLDRA-designet og designet for et dypdeponi overlapper derfor ikke. Av den grunn, og for å
illustrere kostnadseffekten av samlokalisering, beskrives her estimerte kostnader for frittstående
fjellhalldeponi og borehull.
AINS Group har estimert kostnadene for et frittstående fjellhalldeponi 400 m under bakken og et
frittstående borehullsdeponi. Løsningene har samme utforming som i nasjonalanleggkonseptet.
Forskjellen er at overflatedeponi og fjellhallene for lav- og mellomradioaktivt avfall 100 m under
bakken ikke er inkludert (se Figur 7 og vedlegg E).

Figur 7: Frittstående fjellhalldeponi 400 m under bakken (v) og borehull (h). Borehullet fortsetter ut av bildet og er
smalere enn bildet gir inntrykk av.

5.2. Kostnadsestimat
Konseptene som har blitt kostnadsestimert tilsvarer konseptene for dype fjellhaller og borehull som
inngår i nasjonalanlegget [26], med den endring at deponiene ikke kombineres med overflatedeponi
og fjellhalldeponi for lav- og mellomradioaktivt avfall, men i stedet bygges frittstående. AINS har angitt
estimatene i euro og iht. et generelt europeisk prisnivå (se vedlegg F). Disse har blitt regnet om til
norske kroner og norsk kostnadsnivå på samme måte som nasjonalanlegget. Figur 8 viser
basisestimatene, som er nærmere beskrevet i Tabell 15 og 17.
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Figur 8: Basiskostnad for frittstående deponi for høyradioaktivt avfall.

Tabell 15 viser basisestimatet for et frittstående anlegg for deponering av høyradioaktivt avfall i
fjellhaller.
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Tabell 15: Basisestimat for et frittstående fjellhalldeponi for høyradioaktivt avfall. Millioner kroner

Bygg og infrastruktur over bakken
1. Rigg og drift av byggeplass (20 % av post 1-7)
2. Bygning
Bygninger
Utstyr
3.-4. VVS og el.
7. Utendørsarbeid
8. Generelle kostnader
Grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
9. Spesielle kostnader (grunnerverv)
Uspesifisert
Delsum
Underjordisk anlegg
1. Rigg og drift av byggeplass (30 % av post 1-7)
2. Bygning
Utgraving
Bygging
Avsetningshull
Systemer
Utstyr
8. Generelle kostnader
Sikkerhetsstudie
Grunnundersøkelser
Detaljerte grunnundersøkelser
Undersøkelser under bygging
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
Uspesifisert
Delsum
Total
Sum, investeringskostnad
Drift
Forsegling og tilbakeføring
Total, basis

MNOK
175
604
488
116
122
147
336
16
319
100
223
1707
420
1400
731
291
16
279
82
1503
197
358
82
99
767
498
3821
5528
363
1026
6916

En formell usikkerhetsanalyse har ikke blitt gjort for dette estimatet. Den relative usikkerheten for
dette estimatet antas derfor å være lik den relative usikkerheten i estimatet for fjellhallvarianten av
nasjonalanlegget, hvilket vil si at det lave, middels og høye kostnadsestimatet beregnes ved å
multiplisere basiskostnaden med hhv. 89 %, 114 % og 137 %. Se Tabell 16.
Tabell 16: Estimerte kostnader for frittstående fjellhallanlegg (KBS-3). Millioner kroner.

Investering
Investering, drift og forsegling

Lavt
4900
6200
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Middels
6300
7900

Høyt
7600
9500

5.2.1. Kostnadsestimat for et frittstående borehullsdeponi
Tabell 17 basisestimatet for et frittstående borehullsdeponi.
Tabell 17: Basisestimat for et frittstående borehullsdeponi. Millioner kroner

Kostnadspost
1. Rigg og drift av byggeplass (30 % av post 1-7)
2. Bygning
Bygg over bakken
Boring
System for overvåkning av grunnvann
7. Utendørsarbeid
8. Generelle kostnader
Sikkerhetsstudie
Grunnundersøkelser
Detaljerte grunnundersøkelser
Byggherrekost. inkl. prosjektering og utvikling
9. Spesielle kostnader (grunnerverv)
Uspesifisert
Sum, investeringskostnad
Drift
Forsegling og tilbakeføring
Total, basis

MNOK
168
619
195
400
25
13
1005
197
358
33
417
100
271
2163
94
174
2431

Borekostnaden er anslått på samme måte som i borehullvarianten av et nasjonalanlegg (se kapittel
4.2). AINS har anslått en usikkerhet på 40 % i sitt estimat. Vi velger å sette usikkerheten til -10 % og
+80 %. Økningen i relativ usikkerhet er bl.a. preget av at vi har satt et lavere basisestimat og av følgende
usikkerhetsdrivere:
•
•

•

•

Konseptet er lite modent
Kostnadene øker omtrent eksponentielt med dybde, og ulike geologiske forhold krever ulike
dybder for borehullet. Optimale geologiske forhold kan gjøre det mulig å plassere avfallet
relativt nærme overflaten (ca. 1000 m dypt). Suboptimale forhold kan gjøre det nødvendig å
bore dypere.
Brede borehull koster mer enn smale borehull, og det er enda ikke avklart hvor brede borehull
som skal brukes. Hvilken bredde som trengs avhenger av avfallsbeholderens utforming, som
igjen avhenger av avfallets form og hvilken funksjon avfallsbeholderen er tiltenkt.
De regulatoriske kravene for et borehull er usikre, og det finnes ikke internasjonal erfaring i
samme grad som for KBS-3.

AINS sitt estimat for driftskostnader er brukt (94 MNOK). Driftskostnadene omfatter avfallsbeholdere,
plassering av avfallsbeholdere i borehullet, personell (inkludert operatører, vakter, støttepersonell,
administrasjon mm.) og eierkostnader under driftsfasen. Driftsfasen er anslått å vare ca. et år. Vi angir
samme relative usikkerhet for investering, drift og forsegling. Middelskostnaden settes til
gjennomsnittet av det lave og det høye estimatet, som vist i Tabell 18.
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Tabell 18: Estimerte kostnader for frittstående og borehullsdeponi. Millioner kroner.

Investering
Investering, drift og forsegling

Lavt
1900
2200

26

Middels
2200
2400

Høyt
3900
4400

6. Innkapsling av brukt brensel eller annet høyradioaktivt avfall
Høyradioaktivt avfall må være plassert i kapsler når det deponeres. Kapslene er en av flere barrierer
mot spredning av radioaktivitet, både under prosessen der avfall plasseres i et deponi og etter at
deponiet har blitt lukket [27]. Kapselen er en svært viktig langsiktig sikkerhetsbarriere i KBS-3konseptet. I et borehull kan avfallet plasseres dypere. Den geologiske barrieren kan derfor vektlegges
mer enn i KBS-3. Tilsvarende kan man derfor vektlegge kapselen mindre. Det gjør at kravene til
kapslene kan være mindre i et borehullkonsept enn i KBS. For eksempel, vil kobberkapselen i KBS-3
være intakt i flere millioner år, under normale forhold [28], mens et borehullkonsept kan utvikles slik
at beholderen kun trenger å være intakt i omtrent 1000 år, hvilket er tiden det tar før varmen fra
avfallet har falt til neglisjerbare nivåer [29]. Det kan gi en forskjell i kostnadene for innkapsling av
høyradioaktivt avfall for hhv. KBS-3 og borehull. Denne muligheten er foreløpig usikker. Usikkerheten
kan reduseres ved å videreutvikle borehullskonseptet til et nivå der beholderens design og
sikkerhetsfunksjon er bedre beskrevet.
I KBS-3-konseptet er kapslene ca. 5 m lange og 1 m brede (med noe variasjon for ulike brenselstyper
[30, 28]. Kapselen består av en kobbersylinder med 50 mm tykke vegger. Innenfor kobberet er en
foring av støpejern. I foringen er det posisjoner hvor brukt brensel plasseres. Foringen gir kapselen
mekanisk styrke og holder brenselet på plass. Når en beholder har blitt fylt, sveises endestykket igjen.
Det svenske innkapslingsanlegget skal bruke det som på engelsk kalles friction stir welding [28], mens
det finske anlegget skal bruke elektronstrålesveising [31]. Deretter gjennomlyses beholderen med et
røntgenapparat for å sjekke at den er hel 8.
I 2019, ble investeringskostnadene for det svenske anlegget estimert til 4500 MNOK 9 .
Driftskostnadene ble estimert til 9300 MNOK for å forsegle 5600 kapsler i løpet av 50 år med drift.
Dekommisjoneringskostnaden ble anslått til 240 MNOK [32]. Det finske innkapslingsanlegget har
mange fellestrekk med det svenske, og kan derfor antas å koste omtrent det samme.
Dersom Norge skulle velge KBS-3-metoden for deponering av høyradioaktivt avfall, kan man enten
bygge et eget innkapslingsanlegg i Norge eller forsøke å få utført innkapsling i Sverige eller Finland. Det
har blitt estimert at det norske brenselet kan deponeres i 28 KBS-3-kapsler [30]. De svenske og finske
innkapslingsanleggene bygges for å håndtere deres respektive nasjonale beholdninger av brukt brensel,
ikke for å tilby innkapslingstjenester til utenlandske aktører. Det kan likevel være teknisk mulig at de
en gang i fremtiden kan tilby å innkapsle norsk brukt brensel på kommersiell basis. Denne muligheten
kan være avhengig av hvordan brenselet eventuelt behandles på forhånd. Det er uavklart om norske
og utenlandske regulatoriske og politiske forhold ligger til rette for at norsk brukt brensel kan
innkapsles i utlandet. Med disse forbeholdene, kan kostnadene anslås omtrent som følger:
A. 500 MNOK for transport tur-retur, basert på kostnadene som tidligere har blitt estimert for
transport av brukt brensel til behandling i enten Sverige eller Frankrike
B. 100 MNOK for innkapsling, basert på en enhetskostnad på like under 4 MNOK/kapsel
(totalkostnaden til det svenske anlegget delt på antall svenske beholdere, pluss en
profittmargin på 50 %).

Det svenske innkapslingsanlegg et godt illustrert i en film på Youtube: https://youtu.be/oiK89WIx5UI.
Basert på en kronekurs på 0.93 i 2019, ref. https://www.norgesbank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/?tab=currency&id=SEK, 11.12.2020
8
9
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C. 200 MNOK til prosjektering, sikkerhetsanalyse, anskaffelser, søknadsprosesser mm.
Det resulterende totalestimatet (800 MNOK) er svært tidlige estimater. En dobling eller tredobling kan
ikke utelukkes, bl.a. grunnet kommersielle, regulatoriske og politiske usikkerhetsdrivere.
Dersom det av tekniske, regulatoriske eller politiske grunner skulle vise seg å ikke være mulig å
innkapsle norsk brukt brensel ved det svenske eller finske innkapslingsanlegget, så må innkapsling
gjøres ved et nytt anlegg i Norge eller hos en tredjepart i utlandet. I så fall, kan det være mulig å holde
investeringskostnadene lavere enn for det svenske anlegget, dersom man kan designe et anlegg med
lavere produksjonshastighet og kortere levetid, fordi det kun skal brukes til rundt 28 kapsler i stedet
for 5600. Dette er imidlertid uavklart. Konkrete kostnadsestimater angis derfor ikke.
Det finnes ikke like velutviklede innkapslingsmetoder for et borehullkonsept som for KBS-3.
Kostnadene for innkapsling er derfor uavklarte. Det er likevel en mulighet for at innkapsling kan gjøres
til en betydelig lavere kostnad enn for KBS-3. Det kan f.eks. gjøres ved at man utvikler et konsept som
i mindre grad avhenger av beholderen som sikkerhetsfunksjon, slik at den kan:
•
•
•
•

ha tynnere vegger
bestå av et mindre kostbart materiale
forsegles med mindre sofistikerte metoder, som f.eks. vha. bolter
være mindre enn KBS-3-beholderne, og dermed redusere kostnaden for alt tilstøtende utstyr

Metoden for å fylle og forsegle borehullskapsler er foreløpig ikke utviklet nok til at det er
hensiktsmessig å estimere kostnader. I beste fall, kan innkapsling gjøres på omtrent samme måte som
hvordan brukt brensel overføres til transportable lagringsbeholdere. Den prosessen kan koste noen
titalls millioner. I verste fall, må det bygges et anlegg til et prisnivå tilsvarende et innkapslingsanlegg
for KBS-3.
Som det fremgår av dette kapittelet, er det knyttet svært stor usikkerhet knyttet til hvordan og til
hvilken kostnad norsk høyradioaktivt avfall kan innkapsles. Det gjelder både for KBS-3-konseptet og
borehullskonseptet. Derfor angis det ikke noe estimat for innkapsling i denne rapporten, men det
påpekes at fremtidige utredninger bør vektlegge dette temaet. Særlig bør et konsept for fylling og
forsegling av borehullskapsler utvikles og kostnadsestimeres, siden det her kan oppnås betydelige
kostnadsreduksjoner sammenlignet med KBS-3.
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7. Alternativer for friklasset avfall og ikke-deponeringspliktig
radioaktivt avfall
For ikke-radioaktivt (friklasset) avfall og ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall vurderes de følgende
alternativene:
A. Deponering i overflatedeponi. Dette inngår i kostnadsestimatet for et nasjonalt anlegg, se
kapittel 4.
B. Deponering sammen med lavradioaktivt (deponeringspliktig) avfall i fjellhaller i
nasjonalanlegget eller i et utvidet KLDRA
C. Levering til kommersielt avfallsmottak
Den endelige totalløsningen kan komme til å bestå av en kombinasjon av de ulike alternativene, basert
på en helhetsvurdering for ulike typer stoffer. Ulike fraksjoner (ulike stoffer) av friklasset avfall og ikkedeponeringspliktig radioaktivt avfall vil muligens måtte håndteres på ulikt vis, på grunn av de ulike
fraksjonenes egenskaper.
I designet og kostnadsestimatene for et nasjonalanlegg (Kapittel 4) er det lagt til grunn at alt friklasset
avfall deponeres i et overflatedeponi og at alt ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall deponeres i
fjellhaller 100 m under bakken. Dette er gjort for å kostnadsestimere en totalløsning. Det betyr ikke at
en beslutning om løsningsforslag har blitt tatt.
Kostnadene for å deponere friklasset avfall i fjellhaller er tema for et prosjekt som skal ferdigstilles i
februar 2021.
Kostnadene for å levere friklasset dekommisjoneringsavfall til avfallsmarkedet har blitt estimert ved å
innhente priser fra ti aktører i det norske avfallsmarkedet. I tillegg har de innhentede prisene blitt
rimelighetsvurdert av eksperter på det norske avfallsmarkedet. Estimerte avfallsmengder fra
dekommisjonering, priser per avfallsfraksjon og kostnad er vist i Tabell 19. Avfallsmengdene er basert
på estimater fra KVU dekommisjonering [18]. Mengdene gravemasser, kontorutstyr og
verkstedsmateriell mm. har blitt oppjustert noe fra KVU dekommisjonering, basert på en
ekspertvurdering.
Tabell 19: Estimerte priser for levering av ikke-radioaktivt avfall til kommersielle avfallsmottak.

Kategori

Beskrivelse

Gravemasser

Rene masser
Lettere forurensede masser
Forurensede masser
Oljeforurenset masse
Slagg, støv, katalysatorer, blåsesand
Betong uten armeringsjern
Betong med armeringsjern
Tegl og takstein
PCB holdig avfall
Gips
Asfalt
Takpapp/tjærepapp
Rent trevirke

Betong, tegl,
keramikk
Gipsplater
Asfalt
Takpapp
Trevirke
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Mengde
Pris
(tonn) (kr/tonn)
7000
250
5000
300
700
300
700
1000
400
1000
16000
250
16200
400
100
250
40
5000
100
1650
400
200
20
2100
7
600

Kostnad
(kr)
1 750 000
1 500 000
210 000
700 000
400 000
4 000 000
6 480 000
25 000
200 000
165 000
80 000
42 000
4 200

Kategori

Papir papp
kartong
Vindusruter
Metaller
Hardplast
Plastfilm
Plastrør
Vinylbelegg
Isolasjon

Gummi
Møbler
/inventar
Kontorutstyr
(EE - avfall)
Fastmontert
EE utstyr
Verktøy og
apparater mm
(EE avfall)
Kabler og
ledninger (EE
avfall)
Kjemikalier og
annet farlig
avfall

Beskrivelse
Behandlet trevirke
CCA impregnert trevirke
Papir, papp og kartong
Sikkerhetsmakulering
Vindusglass, ikke laminert
Klorparafinholdige isolerglassruter
PCB – holdige isolerglassruter
Rent magnetisk metall
Ikke-jernholdig metall
Blandet metaller med andre materialer
Diverse
Diverse
Annen hardplast
PVC
Avfall med ftalater
Mineralull
Ekspandert og estrudert plast, annen
Avfall med brommerte flammehemmere
Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Asbest
Dekk og annet gummiavfall
Inventar

Mengde
Pris
(tonn) (kr/tonn)
13
1000
4
2 200
9
100
15
3 000
4
1 500
20
7 500
20
7 500
827
0
10
-5 000
10
-4 000
4
500
4
500
4
500
20
2 500
10
4 000
3
1 500
1
1 500
1
5 500
2.5
15 000
11
2 500
2
250
40
2 100

IKT utstyr
Avfall med brommerte flammehemmere
Lysstoffrør og pærer
Fastmontert utstyr for oppvarming etc
Belysningsutstyr
PCB holdig avfall
Elektroteknisk utstyr
Overvåknings- og kontrollinstrumenter
Elektrisk og elektronisk verktøy
Lyd- og bildeutstyr (TV og skjermer)
Kabler og ledninger
Oljefylte kabler

20
10
0.2
4
4
2
4
20
10
1
1
0.4

Spillolje, refusjonsberettiget
Spillolje, ikke - refusjonsberettiget
Maling, lim og lakk som er farlig avfall
Basisk organisk avfall
Surt organisk avfall
Laboratoriekjemikalier

0.8
10
4
1
1
10

0
6 500
0
0
0
5 000
0
-300
0
0
0
4 000

Kostnad
(kr)
13 000
8 800
900
45 000
6 000
150 000
150 000
0
-50 000
-40 000
2 000
2 000
2 000
50 000
40 000
4 500
1 500
5 500
37 500
27 500
500
84 000
0
65 000
0
0
0
10 000
0
-6 000
0
0
0
1 600

500
400
3 400
34 000
3 500
14 000
8 000
8 000
12 000
12 000
150 000 1 500 000
Sum (kr) 17 735 900

Av de forventede avfallsmengdene, er omtrent 6500 m3 forventet å være ikke-deponeringspliktig
radioaktivt avfall. Overflatedeponiet som har blitt kostnadsestimert som en del av nasjonalanlegget er
designet for å overholde regulatoriske krav til deponering av farlig avfall (kategori 1, iht.
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avfallsforskriften § 9-5). Det betyr at det kan ta imot ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall
(avfallsforskriften § 16-5, andre ledd). I estimatet for overflatedeponiet i kapittel 4, er det imidlertid
lagt til grunn at kun friklasset avfall plasseres i overflatedeponiet. Kostnaden for overflatedeponiet i et
nasjonalanlegg har blitt estimert til 185 MNOK (se Tabell 9 i kapittel 4). AINS har beregnet at
kostnadene for overflatedeponiet øker med 25 % dersom overflatedeponiet også skal romme ikkedeponeringspliktig radioaktivt avfall, hvilket vil si at kostnadene øker fra 185 MNOK til 231 MNOK.
Dersom ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall deponeres i overflatedeponi i stedet for i fjellhaller,
vil kapasitetsbehovet for fjellhallene reduseres fra ca. 10600 til ca. 4100 m3. Å beregne den
medfølgende kostnadsreduksjonen er mer komplisert enn for overflatedeponi, fordi fjellhallanleggene
er mer komplekse enn overflatedeponiet. Dette vil imidlertid bli gjort i løpet av våren 2021.
Priser for levering av ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall til avfallsmarkedet har blitt innhentet
på samme måte som for friklasset avfall. Resultatene er vist i Tabell 20.
Tabell 20: Estimerte priser for levering av ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall til kommersielle avfallsmottak.

Beskrivelse
Betong
Organiske løsemidler
Prosessvann, vaskevann
Jord og steinmasser
Trevirke
Papir
Metall jern
EE
Kabel

Mengde (tonn)
6300
0.4
20
6135
75
75
730
356
283

Pris (kr/tonn)
17 500
25 000
25 000
17 500
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Sum (kr)

Kostnad (kr)
110 250 000
10 000
500 000
107 362 500
1 500 000
1 500 000
14 600 000
7 120 000
5 660 000
248 502 500

I tillegg til kostnadene for å levere avfall til kommersielle mottak, vil det være
administrasjonskostnader (satt til 30 % påslag). På dette stadiet i prosjektet er det også rimelig å angi
uspesifiserte kostnader (15 %) på samme måte som for deponikonseptene.
Tabell 21: Basisestimat for levering av hhv. friklasset avfall og ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall til
avfallsmarkedet. Millioner kroner

Levering
Administrasjon
Uspesifisert
Sum, basis

Friklasset avfall
18
5
3
26

Ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall
249
75
37
360

Lave, middels og høye estimater anslås som hhv. 90 %, 110 % og 130 % av basisestimatet, som vist i
Tabell 22.
Tabell 22: Estimerte kostnader for levering av hhv. friklasset avfall og ikke-deponeringspliktig avfall til avfallsmarkedet.
Millioner kroner

Friklasset (ikke-radioaktivt) avfall
Ikke-deponeringspliktig radioaktivt avfall

Lavt
23
324

31

Middels
28
396

Høyt
33
468

8. Totalkostnad
Figur 9 viser estimerte investeringskostnader for helhetlige løsninger for norsk radioaktivt avfall, basert
på nasjonalanleggkonseptet. Kostnader for innkapsling kommer i tillegg og kan være av vesentlig
størrelse. En strategi kan også gå ut på å utvide KLDRA og i tillegg bygge et frittstående anlegg for
deponering av høyradioaktivt avfall. Mulighetene for å utvide KLDRA er per i dag for uavklart til at det
er hensiktsmessig å kostnadsestimere en slik løsning. For å synliggjøre kostnader for drift og forsegling
av deponi, viser Figur 10 disse sammen med investeringskostnadene. Drift- og
dekommisjoneringskostnadene for lagre for brensel og radioaktivt avfall har ikke blitt utredet enda,
men de anslås å ikke endre totalkostnaden i vesentlig grad.

Figur 9: Estimerte investeringskostnader.
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Figur 10: Investeringskostnader samt drift- og forseglingskostnader for en totalløsning for radioaktivt avfall og brukt
brensel. Drifts- og dekommisjoneringskostnader for lagrene er ikke estimert og kommer i tillegg.
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Vedlegg A: Omfang og grensesnitt for konseptvalgutredningene

Behandling

KVU dekommisjonering

KVU brukt brensel

KVU oppbevaring

Behandling av avfall fra
dekommisjonering og fra
sykehus, industri, forsvar
etc. frem til et nytt
behandlingsanlegg for
dette avfallet er i drift.

Behandling av brukt
brensel

Behandling av radioaktivt
avfall fra sykehus,
industri, forsvar etc. på et
nytt behandlingsanlegg
for dette avfallet.

Utenfor mandatet

Nullalternativet baserer
seg på at det bygges et
mellomlager for
radioaktivt avfall og
beredskapslager for brukt
brensel på et sentralisert

All behandling frem til
lagring/deponering.
Metlab II inkludert.
Mellomlager for
radioaktivt
avfall (ikke brukt
brensel)

Midlertidig/bufferlager
av
dekommisjoneringsavfall
på Kjeller og Halden.
Avsatt 2x75 MNOK i KS1
trinn 2,Vedlegg C, s. 11.

2

lager (ca. 5000 m ). Dette
finansieres og planlegges
innenfor prosessen for
KVU dekommisjonering
eller i et eget oppdrag fra
NFD. Fremdrift for
etablering av lageret er
derfor uavhengig av KVU
oppbevaring og tilhørende
prosesser.

Langsiktig mellomlagring
på et sentralisert lager
2

(ca. 5000 m )
Beredskapslager for
brukt brensel for å få
fjernet brenselet.

Mellomlager for
brukt brensel

Forutsetter at brenselet
er fjernet

Transportable
lagringsbeholdere
er nullalternativ

Transportable
lagringsbeholdere er
nullalternativ.

Mottakskriterier
(WAC)
for
radioaktivt
avfall

Mottakskriterier for
behandlingsmetoder.
Produktet fra behandling
må samsvare med
transportreglement
(ADR) og
mottakskriteriene til
lagre og deponi.

Utenfor mandatet

Deponier og lagre må
være tilpasset avfallet
som kommer fra
behandling.
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Vedlegg B: Usikkerhetsanalyse investeringskostnad for
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Vedlegg C: Basisestimat for nasjonalanlegget
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Vedlegg D: Kostnadsestimat for nasjonalanlegg (AINS)
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Vedlegg E: Kostnadsestimat for frittstående dypdeponi eller borehull
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Sammendrag
Usikkerhetsanalysen er en del av konseptvalgutredningen (KVU) for Oppbevaring av atomavfall. De
generelle forutsetninger er beskrevet i KVU-dokumentet. Denne usikkerhetsanalysen omfatter analyse av
investeringskostnaden for alternativene knyttet til et nytt nasjonalanlegg basert på skisserte tekniske
løsninger fra AINS rapport Consept Description for Norwegian National Disposal Facility for Radioactive
Waste, datert juni 2020.
Dette rapportutkastet er første utkast av analysen for gjennomlesning til prosjektet og grunnlag for
eventuelle justeringer:
• Teksten er noe kort i denne versjonen av rapporten
• Tallene er ikke avrundet
• Alle tabeller er kopiert inn i bilde-format
• Prosjektets eventuelle konsekvens av Covid-19 er ikke analysert
Disse forholdene vil oppdateres i endelig versjon av rapporten.
Resultatet fra usikkerhetsanalyse investeringskostnad er vist i tabellen nedenfor.
Element
+
=
+
=

Deponi

Basiskostnad
Forventet tillegg
Forventningsverdi
Usikkerhetsavsetning
P85-estimat

8 023
1 103
9 126
1 986
11 112

Relativt standardavvik

20,8%

Borehull
6 479
1 251
7 730
1 207
8 937
17,6%

Alle tall i MNOK 2020-priser, eks. mva og eks. finanskostnader

Teknisk modenhetsvurdering av løsning er ulik for de to alternativene. Det er knyttet risiko til valg av
borehull som metode da det er mulig Norge blir det første landet som benytter denne lagringsmetoden for
høyradioaktivt avfall.
Analysen viser en forventningsverdi på 9 100 MNOK og 7 700 MNOK for hhv. deponi og borehull og et P85estimat på 11 100 MNOK for deponi og 8 900 MNOK for borehull.
Et standardavvik på hhv. 21% og 18% er å anse som en lavere usikkerhet enn det man normalt vil forvente
i konspetvalgsfasen, og spesielt for et nytt Norsk nasjonalanlegg for oppbevaring av atomavfall.
Standardavviket er lavere for Borehull enn for Deopni. Dette fordi de består av ulike kombinasjoner av A:
Innledende undersøkelser, B: Infrastrutur, C: 100 meter, D: Deponi, E: Borehull, og F: Overflate-deponi. De
ulike delprosjektene forventer å bli noe ulikt eksponert overfor usikkerhetselementene. Dette fører til en
form for portefølje effekt der usikkerheten kan jenves noe ut.
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1 Innledning

Usikkerhetsanalysen er utført av WSP. Analysen er gjennomført som et avrop på rammeavtale
mellom NND og WSP. Usikkerhetsanalysen er en del av konseptvalgutredningen (KVU) for
Oppbevaring av atomavfall. De generelle forutsetninger er beskrevet i KVU-dokumentet og
vil ikke bli behandlet her. Denne usikkerhetsanalysen omfatter alternativene knyttet til et nytt
nasjonalanlegg basert på skisserte tekniske løsninger fra AINS rapport Consept Description for
Norwegian National Disposal Facility for Radioactive Waste, datert juni 2020.

2 Bakgrunn og rammebetingelser for prosjektet
2.1. Bakgrunnen for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet og sentrale rammebetingelser for prosjektet og analysen er
beskrevet i KVU-dokumentet.
2.2.

Prosjektets mål og styringsstrategi

Samfunnsmål:
Forsvarlig og kostnadseffektiv oppbevaring av radioaktivt avfall fra IFEs reaktordrift og annet
norsk radioaktivt avfall i et langsiktig perspektiv.
Effektmål:
Løsningen for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall:
• har tilstrekkelig kapasitet til å oppbevare brukt brensel og annet radioaktivt avfall
• gir ingen skadelige virkninger på menneskers helse eller miljøet
• oppleves som sikker og trygg
• og tilknyttede systemer skal være utformet på en måte som sikrer at ikke utilbørlige
byrder legges på fremtidige generasjoner.
Resultatmål:
1. Sikkerhet og HMS
2. Kvalitet
3. Tid
4. Investeringskostnad, LCC og NPV
Prosjektet legger føringer for å bli et nasjonalt Fyrtårnprosjekt.
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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 kostnadsestimatene –
Investeringskostnad per alternativ
• Beskrive forutsetningene for kostnadsoverslagene
• Identifisere og kvantifisere relevant usikkerhet (både risiko og muligheter)
• Fremskaffe et grunnlag for prioritering av prosjektalternativ, beslutning, kommunikasjon,
oppfølging og styring av prosjektkostnadene.
Program for analysedagene og deltakerne i ressursgruppen er vist i vedlegg 3.
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4 Grunnleggende forutsetninger for analysen
Kapittelet omhandler prosjektets grunnleggende forutsetninger, definerer arbeidsomfang og
prosjektavgrensninger.
4.1. Arbeidsomfang
AINS Group har utarbeidet forslag til tekniske løsninger for et mulig norsk nasjonalanlegg for
lagring av atomavfall. I tillegg har AINS Group utarbeidet forslag til kostnadsestimat for
løsningene basert på europeiske arbeidsmetoder og europeiske priser. WSP har kvalitetssikret
det forelagte estimatet samt gjennomført enkelte rimelighetsvurderinger knyttet opp mot
norske forhold. Dette har dannet grunnlag for en kalkyle forut for usikkerhetsanalysen.
4.1.1 Skisserte tekniske løsninger
Usikkerhetsanalysen er utført basert på skisserte tekniske løsninger i rapport fra AINS fra juni
2020. Overordnede skisser av de tekniske løsningene er vist nedenfor.
1. Deponi. Ca. 100 meter + ca. 400 meter 2. Borehull

Figur 1

Figur 2

Figur 1. Illustrasjon av nasjonalanlegget hvis DGR brukes til HLW-deponering. Figur AINS.
Figur 2. Illustrasjon av nasjonalanlegget hvis dyp borehull brukes til HLW-avhending. Borehullet
er den tynne svarte linjen under bygning 15, og den fortsetter ut av figuren med rød pil. Figur AINS.
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3. Felles infrastruktur og overflate-deponi

Figur 3. Bygninger på deponeringsstedet: 1) Kontorbygg 2) Besøkssenter, 3) Operasjonsbygg, 4) Vakt, 5)
Ventilasjonsbygg, 6) Tunnelportalbygg, 7) Emballasjeanleggsområde, 8) Avfallsmottak bygning, 9) Vedlikeholdsog lagerhall, 10) Forskningsbygning, 11) Reservestrømforsyning, 12) Tankstasjon, 13) Kontroll, 14)
Sedimentasjonsbassengalternativ, 15) Emplacement-bygning, 16) Base, 17) Dyp borehullsareal, 18) Alternativ for
deponidepot, 19) Alternativ for nedleggelse av container, 20) Lager / anleggsområde. Figur AINS.
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4.1.2 Skissert fremdriftsplan for nationalanlegget
Den foreløpige fremdriftsplanen for et nytt nationalanlegg er vist i modellen under.

Figur 4. Skissert fremdriftsplan nationalanlegget

4.2.
•
•
•
•
•
•
•

Nøkkelinformasjon

Kostnadsnivå: 2020-priser
Prisstigning: Ikke inkludert
Byggherrekostnad: Inkludert som eget element
MVA: Holdes i utgangpunktet utenfor. Tillegges i egen post til slutt.
Valuta i basisestimat: Per 10.10.20.20: EUR/NOK=10,96
Alle former for finanskostnader er holdt utenfor analysen.
Analysen forutsetter finansiering etter behov.

4.3. Avgrensninger
Prosjektet og budsjettet omfatter IKKE:
• Infrastruktur frem til tomten. Det forutsetter at tomteområdet har tilgang til
opparbeidet veinett, inkludert strøm, vann og avløp.
• Løsninger med lokasjon som IKKE er teknisk egnet for anlegget (i.e. utenfor
utvalgskriteriene) holdes utenfor denne analysen.
• Eventuelle utviklingskostnader for nye beholdere er ikke inkludert i denne analysen.
• Andre lands avfall.
4.4. Status avtaler, tekniske undersøkelser, interessenter og grensesnitt
Status for enkelte sentrale forutsetninger
• At KVU brukt brensel blir godkjent og at det kommer behandlet avfall tilbake til Norge.
• Dimensjonering og kapasitet: Usikkerhet knyttet til avfallsvolum er tilsvarende det som
er lagt til grunn i AINS rapport.
• Grunnundersøkelser og tekniske undersøkelser: Ingen undersøkelser foreligger. Det er
lagt til grunn at det skal gjennomføres analyser på flere lokasjoner.
• Status interessenter og grensesnitt: Ikke avklart.
5

4.5. 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
5.1. Prosjektets basisestimat
Tabellen nedenfor viser prosjektets oppdatert basisestimat etter usikkerhetsanalysen.

Oppdatert basisestimat

A: Felles

B:
Infrastuktur

C: 100meter

D: 400F: Overflatemeter
E: Borehull
deponi
/Dypdeponi

01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
Uspesifsiert

0
0
0
0
851
0
128

259
573
280
445
488
150
329

271
903
0
0
459
0
245

360
1 202
0
0
576
0
321

Deponi alternativ
Borehull

978
978

2 524
2 524

1 877
1 877

2 458

98
490
0
0
208
0
119

19
82
9
3
48
0
24

915

185
185

8 023
6 479

Tabell 5.1 Oppdatert basisestimat

5.2. Kvantifisering av usikkerheten
Kvantifisering av usikkerheten er to-delt;
• Estimatusikkerhet, som omhandler pris- og mengde-usikkerheten knyttet til de ulike
postene i grunnkalkylen inkl. uspesifisert, dvs. basisestimatet.
• Usikkerhetsdrivere som omhandler usikkerheten knyttet til de største faktorer som
påvirker hele prosjektet.
Resultat av estimatusikkerhet og usikkerhetsdrivere er vist i form av analysens
forventningsverdier i tabellen under.

Forventet verdi

A: Felles

B:
Infrastuktur

C: 100meter

D: 400F: Overflatemeter
E: Borehull
deponi
/Dypdeponi

01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
Uspesifsiert
Sum estimatusikkerhet
Forventet tillegg usikkerhetsdrivere

0
0
0
0
1 028
0
154
1 183
439

306
553
280
428
458
157
281
2 463
315

271
903
0
0
432
0
207
1 812
192

360
1 202
0
0
541
0
271
2 374
151

Deponi alternativ
Borehull

1 621
1 621

2 778
2 778

2 005
2 005

2 525

139
575
0
0
230
0
122
1 066
63

23
82
9
3
41
0
20
178
19

1 129

197
197

9 126
7 730

Figur 5.2 Forventet verdi per konto og per prosjekt

Estimatusikkerhets elementer med beskrivelser og kvantifisering er vist i Vedlegg 1, og
usikkerhetsdrivere er vist i Vedlegg 2.
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5.3. Nøkkeltall fra analysen
Nøkkeltall fra analysen er oppsummert i tabellen under:
Element
+
=
+
=

Deponi

Basiskostnad
Forventet tillegg
Forventningsverdi
Usikkerhetsavsetning
P85-estimat

8 023
1 103
9 126
1 986
11 112

Relativt standardavvik

20,8%

Borehull
6 479
1 251
7 730
1 207
8 937
17,6%

5.4. Deponi (A+B+C+D+F)
Deponialternativet består av kombinasjonen; A: Innledende undersøkelser, B: Infrastrutur, C:
100 meter, D: Deponi, og F: Overflate-deponi.
Estimatet for investeringskostnaden fremstilles som en kumulativ fordeling. På denne kurven
kan det leses av sannsynlighet for at kostnaden vil bli mindre eller lik en gitt verdi for Deponi.
5.4.1. S-kurve
S-kurven i figuren under viser sannsynlighetskurven for investeringskostnad for Deponi.

Figur 5.3.1. S-kurve for totalt kostnadsestimat for (A+B+C+D+F) Deponi, eks. mva i Q1-2020-priser
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5.4.2.

Resultatene fra analysen

Resultatene fra analysen eks. mva viser blant annet:

•
•
•
•

Oppdatert basisestimatet er 8 000 MNOK
Forventningsverdi (~P50) for prosjektet er 9 100 MNOK.
Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 11 100 MNOK.
Relativt standardavvik blir da 21%.

5.4.3. Prosessleders vurdering av analysen
Et standardavvik på 21 % for et alternativ i konseptvalgfasen er å anse som noe lavt sett i lys
av den store usikkerheten som er knyttet til dette alternativet og den lange tidshorisonten av
investeringen. Det som gjør at et noe lavt standardavvik likevel er å anse som riktig for
alternativet Deponi er knyttet til at summen av de ulike alternativene A: Innledende
undersøkelser, B: Infrastruktur, C: 100 meter, D: 400 meter og F: Overflate-deponi, forventer
å bli noe ulik eksponert av usikkerhetselementene. Dette fører til en form for portefølje-effekt
der usikkerheten kan jenves noe ut.

5.4.4.

Tornado

De største bidragene til kostnadsusikkerheten er vist i et tornadodiagram, som i sortert
rekkefølge angir hvilke elementer som bidrar mest til kostnadsusikkerheten.
Nationalanlegg
Deponi

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
2 000
1 500

MNOK

1 000
500
0
-500
-1 000
-1 500
P10
P90
Forv-Basis

U2 NND
Prosjektorganisering

U7 Konseptets
modenhet

U1 Marked

U5 Endrede
regulatoriske krav

-1 203
1 609
175

-1 213
1 575
157

-1 021
801
-99

-172
1 275
520

U6 Avfallsmengder og
avfallets egenskaper
(norsk håndtering)
-579
696
57

Estimatusikkerhet
400-meter dypdeponi

U3 Lokasjon

-344
375
-90

-233
465
95

Figur 5-6-1. Tornadodiagram som viser de postene som påvirker usikkerheten mest

Forklaring til diagrammet:
•
•

Rød viser økningen fra basisestimat og opp til P90. Det vil si trussel/kostnadsøkningen.
Grønn viser reduksjonen fra basisestimat og ned til P10. Det vil si muligheten for
besparelse.
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5.4.5. De forhold som påvirker usikkerheten mest
Av de forhold som påvirker kostnaden mest er usikkerhetsdriverne U2 NND
Prosjektorganisering, U7 Konseptets modenhet, U1 Marked og U5 Endrede reguleringskrav.
NNDs prosjektorganisering (U2) omhandler prosjektorganisasjonens påvirkning på hele
prosjektet. Byggherrens prosjektledelse er det som binder et prosjekt sammen og driver det
fremover. Kvaliteten i dette arbeidet vil ha stor betydning for hvor vellykket et prosjekt blir.
Det finnes både muligheter og risker tilknyttet prosjektorganisasjonen. Mulighetene kan
legges til rette ved god erfaring i prosjektorganisasjonen, med gode avklaringer i roller og
ansvar, riktige strategier og riktig styringsfokus.
Konseptets modenhet (U7) er usikkerhet knyttet til den tekniske modenheten. Den tekniske
løsningen som estimatet er basert på er skisser fra AINS. Det forventes å bli justeringer og
endringer i løsninger.
Markedsdriveren (U1) omhandler entreprisemarkedet og markedet for planleggings-,
prosjekterings-, og gjennomførings ressurser og dets påvirkning på prosjektet. Det eksisterer
internasjonal kompetanse på prosjektering og utvikling både for borehull og deponi. Det er
mulig med internasjonal utvikling som kan effektivisere byggeprosjektene både for deponi og
borehull.
Endrede regulatoriske krav (U5) gjenspeiler i analysen risiko som følge av utsettelser pga. sen
saksbehandling eller andre årsaker som f.eks. sikkerhetsgodkjenninger eller annen
«tomgangs» kostnader. For eksempel kan prosjektet risikere at DSA ønsker mer informasjon
eller annen tilleggsinformasjon fra gjennomførte undersøkelser. Det er også mulig at kravene
kan endres over tid.
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5.5. Borehull (A+B+C+E+F)
Borehull alternativet består av kombinasjonen A: Innledende undersøkelser, B: Infrastrutur,
C: 100 meter, E: Borehull, og F: Overflate-deponi.
5.5.1. S-kurve
Estimatet for investeringskostnaden fremstilles som en kumulativ fordeling. På denne kurven
kan det leses av sannsynlighet for at kostnaden vil bli mindre eller lik en gitt verdi for Borehull.
Figuren under viser sannsynlighetskurven for investeringskostnad for Borehull

Figur 5.3.2. S-kurve for totalt kostnadsestimat for (A+B+E+F) eks. mva i Q1-2020-priser

5.5.2.

Resultatene fra analysen viser

Resultatene fra analysen eks. mva viser blant annet:

•
•
•
•

Oppdatert basisestimatet er 6 500 MNOK
Forventningsverdi (~P50) for prosjektet er 7 700 MNOK.
Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 8 900 MNOK.
Relativt standardavvik blir da 18%.

5.5.3. Prosessleders vurdering av analysen
Et standardavvik på 18% er å anse som en lavere usikkerhet enn det man normalt vil forvente
av et alternativ i konspetvalgfasen og spesielt for selve borehullet. Standardavviket er lavere
for borehullalternativet enn for deponialternativet. Årsaken til det relativt lave
standardavviket for borehullalternativet, som består av summen av A: Innledende
undersøkelser, B: Infrastrutur, C: 100 meter, E: Borehull, F: Overflate-deponi, kan være fordi
de ulike delprosjektene forventer å bli noe ulik eksponert overfor usikkerhetselementene.
Detter fører til en form for portefølje effekt der usikkerheten kan jenves noe ut.
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5.5.4. Tornado
De største bidragene til kostnadsusikkerheten er vist i et tornadodiagram, som i sortert
rekkefølge angir hvilke elementer som bidrar mest til kostnadsusikkerheten.
Nationalanlegg
Borehull

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
2 000
1 500
1 000

MNOK

500
0
-500
-1 000
-1 500
P10
P90
Forv-Basis

U7 Konseptets
modenhet

U2 NND
Prosjektorganisering

U1 Marked

U5 Endrede
regulatoriske krav

Estimatusikkerhet E:
Borehull

-1 138
1 489
0

-999
1 342
0

-901
808
0

-64
1 035
0

-476
611
111

U6 Avfallsmengder og
avfallets egenskaper
(norsk håndtering)
-384
496
0

Estimatusikkerhet B:
Infrastruktur
-313
333
-65

Figur 5-6-1. Tornadodiagram som viser de postene som påvirker usikkerheten mest

5.5.5. De forhold som påvirker usikkerheten mest
Av de forhold som påvirker kostnaden mest er usikkerhetsdriverne U7 Konseptets modenhet,
U2 NND Prosjektorganisering, U1 Marked, U5 Endrede regulatoriske krav og
Estimatusikkerheten E: Borehull.
NNDs prosjektorganisering (U2) omhandler prosjektorganisasjonens påvirkning på hele
prosjektet. Byggherrens prosjektledelse er det som binder et prosjekt sammen og driver det
fremover. Kvaliteten i dette arbeidet vil ha stor betydning for hvor vellykket et prosjekt blir.
Det finnes både muligheter og risker tilknyttet prosjektorganisasjonen. Mulighetene kan
legges til rette ved god erfaring i prosjektorganisasjonen, med gode avklaringer i roller og
ansvar, riktige strategier og riktig styringsfokus. For borehull vil erfaringsutveksling med andre
organisasjoner i tilsvarende fase kunne gi positive effekter.
Konseptets modenhet (U7) er usikkerhet knyttet til den tekniske modenheten. Den tekniske
løsningen som estimatet er basert på er skisser fra AINS. Usikkerheten for borehullalternativet anses som høyere enn for deponi, da metoden ikke har blitt brukt tidligere for
lagring av høyradioaktivt avfall.
Markedsdriveren
(U1)
omhandler
det
fremtidige
entreprisemarkedet
og
rådgivningsmarkedets påvirkning på prosjektet. Det finnes internasjonal kompetanse på
prosjektering og utvikling for borehull. I Norge er det stor grad av kompetanse fra oljebransjen
for bygging av borehull. Det er knyttet risiko til valg av borehull som metode da det er mulig
Norge kommer først ut med denne lagringsmetoden.
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6 Estimat og resultat per delprosjekt
6.1. A: Innledende undersøkelser
Tabellene nedenfor viser:
• Oppdatert basisestimat per konto
• S-kurve med P85 for A: Innledende undersøkelser
• Tornado for A: Innledende undersøkelser

Kto Post
A: Innledende undersøkelser
A01. Rigg og drift byggeplass
A02. Bygning
A03-06. VVS, EL, Tele, Heis
A07. Utendørsarbeid
A08. Generelle kostnader
A81 Utredning og analyser
A81.1 Innledende grunnundersøkelser
A81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
A81.3 Lage sikkerhetsrapport
A82-85 Byggherrekost. inkl. utv.&prosjektering
B09. Spesielle kostnader inkl. tomt
A10. Uspesifisert
Estimatusikkerhet A: Innledende undersøkelser

Oppdatert
Basisestimat

197
260
197
196
128
978

Nationalanlegg
A: Innledende undersøkelser

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
600
500
400

MNOK

300
200
100
0
-100
-200
-300
P10
P90
Forv-Basis

A:U4
Lokaliseringsprosess
-2
513
3

A:U5 Endrede
regulatoriske krav
-1
414
4

A:U2 NND
Prosjektorganisering
-173
240
1

A:U7 Konseptets
modenhet
-176
232
6

A:U1 Marked
-177
176
0

A81.1 Innledende
grunnundersøkelser
-144
158
48

A81.2 Detaljerte
grunnundersøkelser
-141
156
83

Figur 7A. Estimatusikkerhet, S-kurve og tornado A: Innledende undersøkelser

Oppdatert basisestimat for A: Innledende undersøkelser beløp seg til 1 000 MNOK. Med
bakgrunn i usikkerhetsanalysen er forventet kostnad på 1 600 MNOK. P85 estimatet er 2 200
MNOK. Standardavviket er 31%.
Den største risikoen for A: Innledende undersøkelser knytter seg til lokaliseringsprosessen
(U4) hvor det er risiko for å bruke mye tid og ressurser på en lokasjon som senere viser seg å
være uegnet. Det er også verdt å merke seg at det knyttes stor risiko til endrede regulatoriske
krav (U5). Risikoen her knytter seg i stor grad til kostnadsøkninger som følge av utsettelser,
eller at DSA ønsker mer informasjon eller annen tilleggsinformasjon fra gjennomførte
undersøkelser.
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6.2. B: Infrastruktur
Tabellene nedenfor viser:
• Oppdatert basisestimat per konto
• S-kurve med P85 for B: Infrastruktur
• Tornado for B: Infrastruktur
Oppdatert
Basisestimat

Kto Post
B: Infrastruktur
B01. Rigg og drift byggeplass
B02. Bygning
Bygninger
B03-06. VVS, EL, Tele, Heis
B07. Utendørsarbeid
B08. Generelle kostnader
B81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
B82-85 Byggherrekost. inkl.
B09. Spesielle kostnader inkl. tomt
B10. Uspesifisert
Estimatusikkerhet B: Infrastruktur

259
573
280
445
16
472
150
329
2 524

Nationalanlegg
B: Infrastruktur

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
600
500
400
300

MNOK

200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
P10
P90
Forv-Basis

B:U2 NND
Prosjektorganisering

B:U7 Konseptets
modenhet

B:U1 Marked

B:U5 Endrede
regulatoriske krav

B10. Uspesifisert

B01. Rigg og drift
byggeplass

-369
489
1

-372
480
6

-368
367
0

-1
373
4

-171
159
-47

-117
137
47

B82-85
Byggherrekost. inkl.
utv.&prosjektering
-128
122
-30

Figur 7B. Estimatusikkerhet, S-kurve og tornado B: Infrastruktur

Oppdatert basisestimat for B: Infrastruktur beløp seg til 2 500 MNOK. Usikkerhetsanalysen
viser at forventet investeringskostnad er 2 800 MNOK. P85 estimatet er 3 400 MNOK.
Standardavviket er 23%.
Av de forhold som påvirker usikkerheten mest er usikkerhetsdriverne er U2 NNDs
prosjektorganisering, U7 Konseptets modenhet og U1 Marked. Som tornadodiagrammet
ovenfor viser, så anses B: Infrastruktur å være noe mer balansert, med både muligheter og
risker. Det forventes blant annet at det er mulig å benytte kompetanse og erfaring fra det
norske markedet.
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6.3. C: 100 meter
Tabellene nedenfor viser:
• Oppdatert basisestimat per konto
• S-kurve med P85 for C: 100 meter
• Tornado for C: 100 meter

Kto Post
C: 100-meter
C01. Rigg og drift byggeplass
C02. Bygning
C02.1 Kulvert og tunneler
C02.2 Systemer og utstyr
C02.3 Undersøkelser under bygging
C03-06. VVS, EL, Tele, Heis
C07. Utendørsarbeid
C08. Generelle kostnader
C81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
C82-85 Byggherrekost. inkl.
C09. Spesielle kostnader inkl. tomt
C10. Uspesifisert
Estimatusikkerhet C: 100 meter

Oppdatert
Basisestimat
271
459
378
66

82
377
245
1 877

Nationalanlegg
C: 100 meter

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
400
300
200

MNOK

100
0
-100
-200
-300
-400

P10
P90
Forv-Basis

C:U2 NND
Prosjektorganisering

C:U7 Konseptets
modenhet

-271
362
0

-271
355
0

C:U6 Avfallsmengder
og avfallets
egenskaper (norsk
håndtering)
-274
276
0

C:U5 Endrede
regulatoriske krav

C:U1 Marked

C:U3 Lokasjon

C10. Uspesifisert

-182
367
0

-271
271
0

-89
182
0

-128
117
-38

Figur 7C. Estimatusikkerhet, S-kurve og tornado C: 100 meter

Oppdatert basisestimat for C: 100 meter beløp seg til 1 900 MNOK. Usikkerhetsanalysen viser
at forventet investeringskostnad er 2 000 MNOK. P85 estimatet er 2 600 MNOK.
Standardavviket er 27%.
Av de forhold som påvirker usikkerheten mest er usikkerhetsdriverne er U2 NNDs
prosjektorganisering, U7 Konseptets modenhet, U6 Avfallsmengder og avfallets egenskaper,
U5 Endrede regulatoriske krav og U1 Marked. Av tornadodiagrammet ovenfor kan en se at C:
100 meter forventer å være relativt balansert i forhold til muligheter og risker. C: 100 meter
forventes å benytte kjente metoder og bør være relativt standard og bygge. Noe risiko for økte
kostnader ved utsettelser, eller manglende sikkerhetsgodkjenninger som kan medføre
«tomgangs» kostnader.
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6.4. D: 400 meter
Tabellene nedenfor viser:
• Oppdatert basisestimat per konto
• S-kurve med P85-verdi for D:400 meter
• Tornado D:400 meter

Kto Post
D: 400-meter
D01. Rigg og drift byggeplass
D02. Bygning
D02.1 Kulvert og tunneler
D02.2 Systemer og utstyr
D02.3 Undersøkelser under bygging
D03-06. VVS, EL, Tele, Heis
D07. Utendørsarbeid
D08. Generelle kostnader
D81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
D82-85 Byggherrekost. inkl.
D09. Spesielle kostnader inkl. tomt
D10. Uspesifisert
Estimatusikkerhet 400-meter dypdeponi

Oppdatert
Basisestimat
360
774
345
83

83
493
321
2 458

Nationalanlegg
D: 400 meter

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
600
400

MNOK

200
0
-200
-400
-600

P10
P90
Forv-Basis

D:U2 NND
Prosjektorganisering

D:U7 Konseptets
modenhet

-355
474
0

-357
463
0

D:U6 Avfallsmengder
og avfallets
egenskaper (norsk
håndtering)
-357
361
0

D:U1 Marked

D:U5 Endrede
regulatoriske krav

D:U3 Lokasjon

D10. Uspesifisert

-474
241
0

-238
472
0

-117
237
0

-170
154
-49

Figur 7D. Estimatusikkerhet, S-kurve og tornado D: 400 meter

Oppdatert basisestimat for D: 400 meter beløp seg til 2 400 MNOK. Usikkerhetsanalysen
viser at forventet investeringskostnad er 2 500 MNOK. P85 estimatet er 3 300 MNOK.
Standardavviket er 28%.
Av de forhold som påvirker usikkerheten mest er usikkerhetsdriverne U2 NNDs
prosjektorganisering, U7 Konseptets modenhet, U6 Avfallsmengder og avfallets egenskaper,
U1 Marked og U5 Endrede regulatoriske krav. D: 400 meter er relativt balansert, men anses å
ha gode muligheter i markedet hvor det kan håpes at internasjonal utvikling kan effektivisere
byggeprosjektet.
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6.5. E: Borehull
Tabellene nedenfor viser:
• Oppdatert basisestimat per konto
• S-kurve med P85-verdi for E: Borehull
• Tornado for E: Borehull

Kto Post
E: Borehull
E01. Rigg og drift byggeplass
E02. Bygning
E02.1 Bygging av overflateanelgg
E.02.2 Bygging borehull
E.02.3 Oppsett
E03-06. VVS, EL, Tele, Heis
E07. Utendørsarbeid
E08. Generelle kostnader
E81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
E82-85 Byggherrekost. inkl.
E09. Spesielle kostnader inkl. tomt
E10. Uspesifisert
Estimatusikkerhet E: Borehull

Oppdatert
Basisestimat
98
66
400
24

24
184
119
915

Nationalanlegg
E: Borehull

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
500
400
300

MNOK

200
100
0
-100
-200
-300
-400

P10
P90
Forv-Basis

E:U7 Konseptets
modenhet

E.02.2 Bygging
borehull

E:U2 NND
Prosjektorganisering

E:U5 Endrede
regulatoriske krav

-284
383
6

-285
312
87

-158
216
1

-104
220
4

E:U6 Avfallsmengder
og avfallets
egenskaper (norsk
håndtering)
-163
160
5

E:U1 Marked

E82-85
Byggherrekost. inkl.
utv.&prosjektering

-215
106
0

-108
127
23

Figur 7E. Estimatusikkerhet, S-kurve og tornado E: Borehull

Oppdatert basisestimat for E: Borehull beløp seg til 900 MNOK. Usikkerhetsanalysen viser at
forventet investeringskostnad er 1 100 MNOK. P85 estimatet er 1 700 MNOK. Standardavviket
er 52%.
Av de forhold som påvirker usikkerheten mest er U7 Konseptets modenhet,
Estimatusikkerheten E2: Bygging av borehull, U2 NND Prosjektorganisering, U5 Endrede
regulatoriske krav. Estimatusikkerheten E2: Bygging av borehull er knyttet til at AINS legger
opp til 3,5 km borehull. Prosjektet håper at norske geologiske forhold kan muliggjøre annen
type borehull, eksempelvis 1,5-2 km. Også driveren U1 Marked viser muligheter for
kostnadsreduksjon fordi det eksisterer mye kompetanse i Norge på borehull. Også
internasjonal utvikling kan bidra til effektivisering av bygge- og anleggsprosjektet for
borehulls-alternativet. En risiko er at det per i dag ikke finnes mange rigger i verden til akkurat
denne typen borehull.
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6.6. F: Overflatedeponi
Tabellene nedenfor viser:
• Oppdatert basisestimat per konto
• S-kurve med P85-verdi for F: Overflatedeponi
• Tornado for F: Overflatedeponi

Kto Post
F: Overflate-deopi
F01. Rigg og drift byggeplass
F02. Bygning
F03-06. VVS, EL, Tele, Heis
F07. Utendørsarbeid
F08. Generelle kostnader
F81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
F82-85 Byggherrekost. inkl.
F09. Spesielle kostnader inkl. tomt
F10. Uspesifisert
Estimatusikkerhet F: Overflate-deponi

Oppdatert
Basisestimat
19
82
9
3
0
11
37
24
185

Nationalanlegg
F: Overflatedeponi

Ekskl. konsekvens av Covid-19
De postene som påvikrer usikkerheten mest
40
30
20

MNOK

10
0
-10
-20
-30
P10
P90
Forv-Basis

F:U2 NND
Prosjektorganisering
-27
35
1

F:U7 Konseptets
modenhet
-27
34
6

F:U5 Endrede
regulatoriske krav
-18
36
4

F:U1 Marked

F:U3 Lokasjon

F02. Bygning

F10. Uspesifisert

-26
27
0

-9
18
2

-12
12
0

-12
12
-4

Figur 7F. Estimatusikkerhet, S-kurve og tornado F: Overflatedeponi

Oppdatert basisestimat for F: Overflatedeponi beløp seg til 185 MNOK. Usikkerhetsanalysen
viser at forventet investeringskostnad er 200 MNOK. P85 estimatet er 250 MNOK.
Standardavviket er 26%.
Av de forhold som påvirker usikkerheten mest er usikkerhetsdriverne U2 NNDs
prosjektorganisering, U7 Konseptets modenhet, U5 Endrede regulatoriske krav og U1 Marked.
U1 Marked - Det antas at overflatedeponi vil være et prosjekt for det norske
entreprisemarkedet, og at prosjektet vil kunne bygge iht. kjente og standardiserte
byggemetoder.
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Vedlegg 1. Estimatusikkerhet

Tabellene nedenfor viser usikkerhetsvurderingene for de ulike budsjettpostene
Konto 1. Felleskostnader
Beskrivelse
•
Felleskostnader til entreprenørens rigg, drift, administrasjon og byggetekniske hjelpearbeider.
•
Posten beregnes normalt som prosentpåslag på Post 2-7.
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
Erfaringspriser fra enkelte historiske vei og tunnelprosjekter
•
Tillagt noe ekstra for prosjektets spesielle karakter
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
•
•
•

Forventer at prosjektet blir et Fyrtårnprosjekt for staten
Forventer at det stilles sterke miljøkrav til prosjektet.
Risiko/ekstrakostnad: Entreprenørens maksimale utfall av miljøkrav. Kan kunne bli helt opp mot10% av
kontrakten. Gjelder for alle alternativer

A: Undersøkelser
B: Infrastruktur

C: 100-meter

D: 400-meter

E: Borehull

F: Overflate dep.
Trippelanslag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forventet standard: Et enkelt industriområde på overflaten.
Arbeidet inkluderer vei inne på området samt tilkobling av strøm og vann
Forventer at et slikt arbeid er forholdsvis standardiserte arbeidsprosesser
Noe mer komplekst enn fjelltunnel
Trolig mer start og stopp
Kan kreve noe lengre tid
Må ta høyde for inspeksjoner fra DSA
Muligheter for besparelser ved gode prosesser.
Samme som for C: 100-meter
Mindre omfattende rigg.
Bygge kostnaden er i stor grad er leie av en borerigg.
Betraktelig enklere enn de resterende alternativene
Mindre varighet i tid
AINS anslår tre mnd borreprosess.
Det vil være relativt enklere med å sett opp kun en rigg for borehull, og dermed
bør risikoen være mindre.
Ikke spesielt komplekst å bygge
Det er store muligheter for sirkulær økonomi

Minimum
10/90

Sannsynlig

%

0%

B: Infrastruktur

15%

20%

25% + 10% Miljøbonus

C: 100-meter

20%

30%

30% + 10% Miljøbonus

D: 400-meter

20%

30%

30% + 10% Miljøbonus

E: Borehull

15%

20%

25% + 10% Miljøbonus

F: Overflate dep.

15%

20%

25% + 10% Miljøbonus

Tallanslag i %
A: Undersøkelser

Maksimum
90/10
%
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Konto 82-85. Administrasjon og prosjektering
Beskrivelse
•
82. Prosjektering og utvikling
•
83 Administrasjon byggherre
•
83 Bilkostnader
•
85 Gebyrer og avgifter
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
Prosjektet skal bygge videre på eksisterende og utviklede metoder
•
Enkelte deler er av prosjektet godt kjente arbeider hvor erfaring fra eks. veiprosjekter er svært relevant
•
Status per i dag er at man har valgt å ikke velge et «masseprodusert»-prosjekt
•
Fou med å få kompetanse fra andre
•
Utvikle kravspekk: Plan å tilpasse kravspesifikasjonene mest mulig i retning av eksisterende kunnskaper,
eksempelvis tunnelbygging i Norge
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
Skal bygge videre på eksisterende utviklede metoder, men det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad det er
egnet
•
Håper på stor grad av gjenbruk av prosjektering.
•
Risiko for liten grad av gjenbruk av prosjektering.
•
Håper på kostnadseffektiv gjennomføring
•
Prosjektet fremstår som et godt prosjekt med stor grad av gjenbruk av prosjektering
•
Utvikle kravspekk tilpasset tunnel-arbeider i Norge – tilpasset kompetanse i Norge
•
Usikkerhet i fremdrift
•
Maksimum kostnadene kan bli høyere enn for standard norske anleggsprosjekter
•
Planlegger å kunne utvikle kravspekk tilpasset tunellarbeider i Norge som
A: Undersøkelser
standard. Det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad det er mulig.
•
Planlegger å kunne utvikle kravspekk tilpasset tunellarbeider i Norge som
B: Infrastruktur
standard. Det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad det er mulig.
•
Planlegger å kunne utvikle kravspekk tilpasset tunellarbeider i Norge som
C: 100-meter
standard. Det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad det er mulig.
•
Større og mer komplekst anlegg enn borehull
•
Mer modent konsept enn borehull
D: 400-meter
•
Planlegger å kunne utvikle kravspekk tilpasset tunellarbeider i Norge som
standard. Det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad det er mulig.
•
Borehull er mindre modent konsept
•
Økt prosjektering
•
Krever mindre administrasjon
E: Borehull
•
Planlegger å kunne utvikle kravspekk tilpasset tunellarbeider i Norge som
standard. Det er usikkerhet knyttet til i hvilken grad det er mulig.
Trippelanslag
•

Minimum
10/90

Sannsynlig

A: Undersøkelser

20%

30%

B: Infrastruktur

20%

30%

35%

C: 100-meter

20%

30%

35%

D: 400-meter

20%

30%

35%

E: Borehull

20%

30%

35%

F: Overflate dep.

20%

30%

35%

Tallanslag i %

Maksimum
90/10
35%
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Erfaringspriser for Konto 8 for tunnelprosjekter.
Tallanslag
Forprosjekt
Detaljprosjektering
Prosjekt og byggeledelse
Uspesifisert adm. v/forprosjekt

Minimum
10/90
2%

5%
5%
3%

Sannsynlig

Maksimum
90/10

4%

10 %

6%
5%
7%

8%
5%
15 %

Konto 10. Uspesifisert
Beskrivelse

«Kostnader som man av erfaring vet vil komme, men som ikke er kartlagt på grunn av manglende
detaljeringsgrad.» Dette kan også være kostnadselementer som ikke er kommet med i grunnkalkylen
(dvs ”glemte” kostnader, eksempelvis konto 9.1 – Inventar og utstyr).
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
Prosjektets fase er konseptvalg
•
Estimatene er basert på skisse-løsninger
•
Det er ikke gjennomført tilsvarende prosjekter tidligere
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
•
Det er knyttet stor usikkerhet til graden av hvilke tilleggskostnader prosjektet vil kunne få.
Trippelanslag

Minimum
10/90

Sannsynlig

A: Undersøkelser

5%

15%

B: Infrastruktur

5%

15%

20%

C: 100-meter

5%

15%

20%

D: 400-meter

5%

15%

20%

E: Borehull

5%

15%

20%

F: Overflate dep.

5%

15%

20%

Tallanslag i %

Maksimum
90/10
20%
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A: Innledende analyser
Beskrivelse
•
A81.1 Innledende grunnundersøkelser, 2 stk. à 99 MNOK = 197 MNOK
•
A81.2 Detaljerte grunnundersøkelser, 1 stk. à 260 MNOK = 260 MNOK
•
A81.3 Lage sikkerhetsrapport 1 stk. à 197 MNOK
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
Innledende grunn-undersøkelser.
•
Forventet kostnad: 2 stk. eller 1 stk fullstendig undersøkelse og flere mindre undersøkelser
•
NND har planer om å gjennomføre parallelt to undersøkelser i to kommuner med to kommunestyrer og evt.
med flere lokasjoner innenfor samme kommune.
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
A81.1 Innledende grunnundersøkelser
•
Det er mulig med innledende grunnundersøkelse på kun én lokasjon
•
Det er også mulig med flere innledende grunnundersøkelser på flere områder
•
Risiko – behov for 4 fulle undersøkelser
A81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
•
Rabatt – flytte rigg ++
•
Det kan være behov for flere enn én detaljert grunnundersøkelse
Trippelanslag

Tallanslag
A81.1 Innledende
grunnundersøkelser
A81.2 Detaljerte
grunnundersøkelser
A81.3 Lage
sikkerhetsrapport

Minimum
10/90

Sannsynlig

Maksimum
90/10

100 MNOK

200 MNOK

200 MNOK

300 MNOK

500 MNOK

200 MNOK

200 MNOK

300 MNOK

400 MNOK

23

B Infrastruktur
Beskrivelse
Fasiliteter over bakken med funksjoner for å støtte opp under nationalanleggets aktiviteter. Ref. Fig. 4-1
•
Konto 2 Bygninger
•
Konto 3-6 VVS, El, Tele, Heis
•
Konto 7 Utendørsarbeider: Gjelder opparbeidelse av infrastruktur
•
Konto 81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
•
Konto 9 Tomte-erverv
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
Konto 2. Bygninger
•
Det meste av bygningsmassen er industribygg, men det er også planlagt kontorbygg og besøksbygg
•
Norsk prisbok ligger til grunn i estimatet, basert på bygningsbeskrivelse fra AINS rapport
Konto 3-6 VVS, El, Tele, Heis
Konto 7 Utendørsarbeider inkl. sikkerhetskostnader, gjerde mm.
Konto 81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
Konto 9 Tomte-erverv 9 Tomte-erverv
•
Forventet 261 mål totalt.
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
Konto 2 Bygninger:
•
KILDRA har ikke bygg over bakken. Kan møte mostand på ambisjonsnivået.
•
NND har behov for funksjonene som er beskrevet.
•
70 kontorplasser er flere enn de 30 kontorplassene NND selv mener de har behov for.
•
Det kan være muligheter knyttet til eventuelt sambruk og optimalisere noen av byggene.
Konto 3-6 VVS, El, Tele, Heis
Konto 7 Utendørsarbeider
•
Kostnadene kommer fra AINS rapporten.
•
Det virker som et høyt anslag.
•
Inkluderer kostnader tilknyttet sikkerhet, noe som vil utgjøre en stor kostnad.
Konto 81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
Konto 9 Tomte-erverv
•
Ifølge AINS rapporten er målene på tomten 600m x 600m. Det blir 360 mål kvadratisk
•
Mulighet for å endre tomtestørrelsen

Trippelanslag

Tallanslag
2. Bygninger

Minimum
10/90
500 MNOK

3-6 VVS, El, Tele, Heis
7. Utendørsarbeider
81.2 Detaljerte
grunnundersøkelser
9. Tomte-erverv –
Mengder
Priser
Forslag til tiltak for videre
modning av alternativet:

Sannsynlig
573 MNOK

Maksimum
90/10
600 MNOK

280 MNOK
350 MNOK

445 MNOK

500 MNOK

16 MNOK
150 MNOK
200 mål
261 mål
350 mål
460 000 kr. per mål
575 000 kr. per mål
690 000 kr. per mål
•
Ny gjennomgang med AINS om dimensjonering av tekniske løsning.
•
Årsverk mm (ca. 26 ansatte). AINS løsninger har lagt opp til en noe større
bemanning?
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C: 100 meter
Beskrivelse
•
C2.1 Kulvert og tunnel
•
C2.2 Systemer og utstyr
•
C2.3 Undersøkelser under bygging
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
Det er estimert inn noe for detaljerte grunnundersøkelse i tillegg til innledende grunnundersøkelser
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
Det er usikkerhet knyttet til dybdebehovet. Mye vil avhenge av de geologiske forholdene på stedet.
Usikkerhet i dybde vurderes i usikkerhets-driver.
•
Generell prisusikkerhet på alle poster: +/- 15%
Trippelanslag
•

Tallanslag
C2.1 Kulvert og tunnel
C2.2 Systemer og utstyr
C2.3 Undersøkelser under
bygging
C81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
Forslag til tiltak for videre
modning og bruk av
alternativet:

•

Minimum
10/90

Sannsynlig

Maksimum
90/10

-15%
-15%

459 MNOK
378 MNOK

-15%

66 MNOK

+15%

-15%

82 MNOK

+15%

+15%
+15%

Vurdere å skille ut kostnadene for adkomsttunellen. Dette vil kunne muliggjøre
oppdeling i flere alternative løsninger ved behov.
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D: 400 meter
Beskrivelse
•
D2.1 Kulvert og tunnel
•
D2.2 Systemer og utstyr
•
D2.3 Undersøkelser under bygging
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
Mengdeusikkerhet vurderes i usikkerhetsdriver
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
Kulvert og tunnel er sensitiv for dybde. Lagringshallen er ikke sensitiv for dybde.
Her vil dybden spille en stor rolle for prisen. Dybden antas å kunne variere fra 300 m til 500 m. Mye vil
avhenge av de geologiske forholdene på stedet. Usikkerhet i dybde vurderes i usikkerhets-driver.
•
Generell prisusikkerhet på alle poster: +/- 15%
Trippelanslag
•
•

Tallanslag
D2.1 Kulvert og tunnel
D2.2 Systemer og utstyr
D2.3 Undersøkelser under
bygging
D81.2 Detaljerte grunnundersøkelser

Minimum
10/90

Sannsynlig

Maksimum
90/10

-15%
-15%

774 MNOK
345 MNOK

-15%

83 MNOK

+15%

-15%

83 MNOK

+15%

+15%
+15%
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E: Borehull
Beskrivelse
•
E02.1 Bygge overflate-anlegg
•
E02.2 Borehull
•
E02.3 Oppsett grunnvanns-overvåkingssystem
•
E08.2 Detaljerte grunnundersøkelser
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
AINS legger opp til 3,5 km borehull.
•
AINS har ikke hensyntatt norsk geologi.
•
NND tror ikke det er nødvendig å gå like dypt, mulig 1,5-2 km.
•
Sannsynlig reduseres fra 777 MNOK til 400 MNOK.
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
•
Prisusikkerhet
•
Geologiske forhold – 3,5 km borehull, men forventer at vi i Norge kan bygge mindre
•
Erfaringsmessig store forskjeller i erfaringstall
•
Maksimum kostnader tilsvarende anslaget fra AINS for borehull
•
Minimum: fra boring
Trippelanslag

Tallanslag
E02.1 Bygge overflate-anlegg
E02.2 Borehull
E02.3 Oppsett grunnvannsovervåkingssystem
E08.2 Detaljerte
grunnundersøkelser

Minimum
10/90

Sannsynlig

Maksimum
90/10

-15%
200 MNOK

66 MNOK
400 MNOK

-15%

24 MNOK

15%

-15%

24 MNOK

15%

15%
800 MNOK
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F: Overflate deponi
Beskrivelse
•
F02. Bygging
•
F03-06 VVS, EL, Tele, Heis
•
F07. Utendørsarbeid
•
F81.2 Detaljerte grunnundersøkelser
Forutsetning i basiskostnadsestimatet
•
Volum er drivende.
•
Volum lagt til grunn i Investeringskostnaden er det samme volum som vurderes i alle alternativer i KVU’en.
Usikkerhet (Risiko og muligheter)
Det er nødvendig med dobbeltetning og dreneringslag. Bærelag med sidevanns avrenning, tetting,
bentonittlag.
•
Lønner seg ikke å bygge et lite deponi.
•
Prisusikkerhet 15%
Trippelanslag
•

Minimum
10/90

Sannsynlig

-15%
-15%

82 MNOK
9 MNOK

F07. Utendørsarbeid

-15%

3 MNOK

15%

F81.2 Detaljerte
grunnundersøkelser

-15%

11 MNOK

15%

Tallanslag
F02. Bygging
F03-06 VVS, EL, Tele, Heis

Maksimum
90/10
15%
15%
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Vedlegg 2. Usikkerhetsdrivere

Tabellen under viser de risiko og usikkerhets-momentene som kom frem i samlingen.
U1 Marked
Beskrivelse
•
Entreprisemarked
•
Marked for planleggings-, prosjekterings-, og gjennomførings ressurser
Virker på
Alt
Forutsetning i basisestimatet
•

Prisene i basisestimatet er basert på priser i dagens marked.

Vurdering av usikkerheten
Fremdrift
•
Det er usikkerhet knyttet til tidsperspektivet for planlegging og kontrahering.
•
Ifølge fremdriftsplan fra AINS er planlagt kontrahering om n+ 15 år.
Norsk og internasjonalt marked
•
Infrastruktur og overflatedeponi: Forventer å kunne benytte kompetanse og erfaring fra norsk marked
•
Større innslag av internasjonal ekspertise på A: Undersøkelser, C: 100-meter, D: 400-meter og E:
Borehull
•
Stor grad av internasjonal ekspertise på prosjektering og utvikling av D: 400-meter og E: Borehull
•
Mye kompetanse i Norge på borehull
•
Det er få eller ingen rigger i verden til denne type borehull, men det er avhengig av hvilken type borehull
som velges
•
Rigg finnes i Tyskland, men det vil nok kreve noen justeringer
•
Justering av rigger skal være nokså standard
Håper
•
•
•

A, B C og F er kjente fra før og bør være relative standard å bygge
For D: 400-meter og E: Borehull kan det være mulig med internasjonal utvikling som kan effektivisere
byggeprosjektene. Det er mulig den største effekten kan komme på borehull
Ved valg av borehull så kan det være mulig at Norge kommer først ut, ev. Australia ser ut til å ha mange
av de samme utfordringene som vi har i Norge.

Alternativ
A: Undersøkelser

Sanns.
0%

B: Infrastruktur

P10
-15%
-15%

0%

P90
+15%
+15%

C: 100-meter

-15%

0%

+15%

D: 400-meter

-20%

0%

+10%

E: Borehull

-20%

0%

+10%

F: Overflate dep.

-15%

0%

+15%
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U2 – NND prosjektorganisering
Beskrivelse
•
Hvordan NNDs prosjektorganisasjon påvirker prosjektet
•
Valg av kontraktstrategi og andre strategier, prosjektstyring mm
•
Kapasitet og kompetanse
Virker på
Alt
Forutsetning i basisestimatet
•

Det forutsettes at NND har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, eller kan innhente tilstrekkelig
kapasitet og kompetanse ved behov.

Vurdering av usikkerheten
Risiko
•
•
•
•
•

Manglende kunnskap om best praksis
Ikke optimale strategier og styringssystemer
Mangel på nødvendige ressurser, spesielt fagkompetanse for prosjektledelse mm
Konsekvensene kan bli store ved eventuelle feil
Frykter manglende forståelse av kompleksiteten

Muligheter
•
Optimale strategier og riktig bemanning gir muligheter for besparelser
•
Organisasjonen blir mer og mer moden, og bygger opp mer kompetanse og gode rutiner
•
Rutiner og styringssystemer modnes og blir gode
Alternativ
A: Undersøkelser
B: Infrastruktur

P10
-15%
-15%

Sanns.
0%
0%

P90
20%
20%

C: 100-meter

-15%

0%

20%

D: 400-meter

-15%

0%

20%

E: Borehull

-15%

0%

20%

F: Overflate dep.

-15%

0%

20%

Forslag til usikkerhetsreduserende tiltak
•
•
•

Avklare roller og ansvar
Lære av gode relevante erfaringer.
Erfaringsutveksling.
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U3 – Lokasjon
Beskrivelse
•
Geologiske forhold påvirker utforming av anlegget
•
Green field (trenger ikke ha atomanlegg per i dag).
•
Plasseringens tekniske egnethet
•
Geologi og andre naturlige forhold
Virker på
Alt
Forutsetning i basisestimatet
•
•
•

Forutsetter et område som er teknisk egnet for anlegget – innenfor utvalgskriteriene
Forutsetter at anlegget plasseres i tilknytning til egnet ekstern infrastruktur
Løsninger med lokasjon som IKKE er teknisk egnet for anlegget (i.e. utenfor utvalgskriteriene) holdes
utenfor denne analysen

Vurdering av usikkerheten
Generell usikkerhet
•
Erfaringstall fra veier og bygg for vurdering av intern infrastruktur
•
Usikkerhet rundt geologiske forhold som vannavrenning, radon mm.
Risiko
•
•

Mer transport og infrastruktur enn lagt til grunn
Ved lavere teknisk egnethet, men innenfor utvalgskriteriene, kan det påvirke prosjektet og gi økte
kostnader

Mulighet
•
Mindre transport og infrastruktur enn lagt til grunn
•
Meget god teknisk egnethet gir muligheter for optimalisering og ev. besparelser
Alternativ
A: Undersøkelser

P10
-

Sanns.
-

B: Infrastruktur: Geologi

-5%

0%

C: 100-meter: Geologi

-5%

0%

P90
Erfaring fra veier og bygg:
5%
10%

D: 400-meter

-5%

0%

10%

-

-

Hensyntatt i estimatusikkerhet

-5%

0%

10%

E: Borehull
F: Overflate dep.
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U4 - Lokaliseringsprosess
Beskrivelse
•
Prosessen for plassering av anlegget vil påvirke fremdrift og totalkostnad
Virker på
Alt
Forutsetning i basisestimatet
•
•
•

Forutsetter gode undersøkelser
Det ligger en forventning om at undersøkelser, utredninger og prosjektering er premissgivende for
fremdrift og totalkostnad
Forutsetter at lokaliseringsprosessen ikke hindres av regulatoriske krav, se egen driver.

Vurdering av usikkerheten
Generell usikkerhet
•
Frivillighet er viktig for en god prosess
•
Lokal forankring er viktig for en god prosess
•
Usikkerheten for A: Undersøkelser er hensyntatt i estimatusikkerheten
Risiko
•
•

Politiske føringer blir premissgiver for undersøkelser og prosjektering, og fører til forsinkelser og
kostnadsøkninger
Bruke mye tid og penger på en lokasjon som ikke er egnet

Muligheter
•
Lokale myndigheter bidrar til en effektiv lokaliseringsprosess
•
Vertskommune har god kjennskap til egne teiger og kan foreslå egnet lokasjon
•
Gode prosesser reduserer tid i planleggingsfasen
Alternativ

P10

Sanns.

I estimatusikkerhet

0 MNOK

B: Infrastruktur

-

0%

P90
Plantid og kostnad: 500 MNOK
10 år – 20 år
-

C: 100-meter

-

0%

-

E: Borehull

-

0%
0%

-

F: Overflate dep.

-

0%

-

A: Undersøkelser

D: 400-meter
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U5 – Endrede regulatoriske krav
Beskrivelse
Hvilke krav til avfallets egenskaper og utslippsbarrierenes egenskaper, og hvordan må disse
dokumenteres?
•
Krav til sikkerhetsstudiet for anlegget
•
Hvilke krav stilles ved vurdering av eksport og import av radioaktivt avfall for behandling?
•
Påvirkning av Planmyndighetene og grensesnitt mellom lovene.
Virker på
Alt
•

Forutsetning i basisestimatet
•

NND leverer gode beslutningsgrunnlag for relevante myndigheter

Vurdering av usikkerheten
Generell usikkerhet
•
Flere lover regulerer samme aktivitet
•
Ivareta grensesnittet mellom lovverkene. Flere lover regulerer den samme aktiviteten og det kan være
noe usikkerhet i grensesnittet mellom dem
•
Uforutsigbare rammebetingelser øker usikkerheten
•
Unødvendig mange undersøkelser og utredninger
Risiko
•
•
•
•
•
•

Ikke lov med eksport og import av avfall for behandling – før deponering
Direktedeponering (økte kostnader på D: 400-meter og E: Borehull)
Uavklarte roller og ansvar mellom relevante myndigheter
Vurdering av søknader kan ta lengre tid enn antatt (fremdrift)
Kravene kan endres over tid. Økte krav til målesystemer og sikring kan gi økte kostnader for
infrastrukturen
DSA ønsker/krever mer informasjon eller tilleggsinformasjon fra gjennomførte undersøkelser

Muligheter:
•
Smidig og effektiv saksbehandling
•
God dialog mellom relevante myndigheter
•
Pragmatiske løsninger
•
Godt samspill med, og veiledning fra DSA kan gi muligheter for noe reduserte kostnader. DSA har
signalisert at de vil være behjelpelige med god veiledning i søknadsprosesser.
Alternativ
A: Undersøkelser
B: Infrastruktur

P10
0 MNOK

Sanns.
0 MNOK

P90
400 MNOK

0%

0%
Veileder iht.
forventningene
0%
0%

15%

C: 100-meter
D: 400-meter
E: Borehull
F: Overflate dep.

Hvis DSA
veileder effektivt
-10%

0%

Utsettelse pga. sen
saksbehandling.
Få sikkerhetsstedet godkjent.
«Tomgangskostnad»
20%

Tiltak
• Signalisere at forutsigbare rammebetingelser og ansvar har stor påvirkning på prosjektet

33

U6 - Avfallsmengder og avfallets egenskaper (norsk håndtering)
Beskrivelse
Avfallskvalitet
•
I hvilken grad det kan deponeres eller ikke
•
Endring av kostnader på selve deponiet som følge av avfallsmengder og/eller avfallets egenskaper
•
Innpakningen blir i størst grad påvirket (egen KVU)
•
Volum på dekom-avfallet
Teknologisk utvikling
•
Utvikling av teknologi/behandlingsmetoder
Virker på
Alt
Forutsetning i basisestimatet
•
KVU brukt brensel blir godkjent
•
Det kommer behandlet avfall tilbake til Norge
Vurdering av usikkerheten
Usikkerhet
•
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til avfallsmengdene
•
DSA ønsker at NND skal direkte deponere metallisk uran. Det ligger til grunn i basisestimatet at avfallet
er behandlet.
Risiko
•
•
Håper
•
•
•

Risiko for at det må utvikles nye beholdere ved krav om direktedeponering. Dette vil føre til ekstra
utviklingskostnader. Eventuelle utviklingskostnader for nye beholdere er ikke inkluder i denne analysen.
Endret volum på dekom-avfallet
Håper det kan produseres mindre avfall enn hva som er lagt til grunn
Overflatedeponiet er forholdsvis usensitiv mot avfallsmengder så lenge mengdene det er snakk om er
relativt små. Reduserte mengder kan gi redusert lengde borehull.
Utvikling av ny teknologi og/eller behandlingsmetoder kan forbindes med både risiko og muligheter

Alternativ
A: Undersøkelser

P10
-

Sanns.
-

P90
-

-

-

5%

C: 100-meter

-15%

0%

15%

D: 400-meter

-15%

0%

15%

E: Borehull

-15%

0%

15%

F: Overflate dep.

-5%

0%

5%

B: Infrastruktur
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GJENSTÅR Å ANALYSERE
Indre-, ytre
påvirkning:

U2 - Covid-19

Beskrivelse:

For KS1 skal Covid-19 ikke hensyntas i usikkerhetsanalysene for investeringskostnadene,
men effekter av Covid-19 skal drøftes i føringer for forprosjektfasen og gjennomføringstiden
for forprosjekt.
1. Kontratsstrategien sårbar for Covid-19?

Usikkerhet

2.

Hvordan Covid-19 kan påvirke i ulike faser i prosjektet

3.

Om prosjektets planlagte framdrift er sårbar for Covid-19

4.

Om prosjektets kompleksitet medfører økt usikkerhet knyttet til Covid-19

5.

Om styring og organisering av prosjektet er sårbar for Covid-19

6.

Er eierstyring og ulike offentlige prosesser kan være sårbar for Covid-19

7.

Om avhengigheter mot andre prosjekter (som også kan være påvirket) øker
usikkerheten

8.

Om interessentbildet endres og interessenthåndtering blir mer krevende

9.

Hvordan Covid-19 endrer leverandørmarked og markedsusikkerhet

10. Valuta
Dersom vesentlige deler av prosjektets utgifter vil være i fremmed valuta skal det gis en
omtale av hvor stor eksponeringen er.
Virker på
Tallanslag
%

•

Alt
Minimum
10/90
0%

Sannsynlig
%

Maksimum
90/10
%
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Vedlegg 3. Ressursgruppe og program
Ressursgruppe:

Program del 1:
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Program del 2:
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Basisestimat investeringskostnad

Norsk nasjonalanlegg for lagring av atomavfall

Basert på fremlagte løsningsforslag og estimater fra AINS Group av september 2020.

Basisestimat
• Grunnlag for usikkerhetsanalyse
• Oppdatering etter usikkerhetsanalyse

Oktober 2020

Tittel
WSP avdeling
Forslag til Oppdatert basisestimat investeringskostnad for KVU-alternativet Norsk
Plan, utredning og analyse
nasjonalanlegg for lagring av atomanlegg, basert på fremlagte løsningsforslag og
foreløpige estimater fra AINS Group av september 2020, og med oppdatering etter
gjennomført usikkerhetsanalyse
Oppdragsgiver
Forfattere
NND
WSP v/Hilje Langeland
Oppdragsleder
Dato
Ant. sider
Silje Sørlie Hammershaug
9.12.2020
19+6
Sammendrag
I forbindelse med konseptvalgutredning for oppbevaring av radioaktivt avfall skal det gjennomføres
samfunnsøkonomiske analyser av de ulike alternativene. Investeringskostnaden og usikkerhet knyttet til
investeringskostnaden er en sentral del av de samfunnsøkonomiske analysene.
AINS Group har utarbeidet forslag til tekniske løsninger for et mulig norsk nasjonalanlegg for lagring av atomavfall. I
tillegg har AINS Group utarbeidet forslag til kostnadsestimat for løsningene basert på europeiske arbeidsmetoder og
europeiske priser. Det generelle grunnlaget for en usikkerhetsanalyse investeringskostnad skal være: «Oppdatert
basisestimat, estimert for en normal realistisk prosjektgjennomføring, uten påslag for usikkerhet, i dagens marked.» For
å vurdere i hvilken grad AINS Group sine estimater viser et helhetlig oppdatert basisestimat i henhold til norske forhold
og denne definisjon har WSP kvalitetssikret det forelagte estimatet samt gjennomført enkelte rimelighetsvurderinger
knyttet opp mot norske forhold. Dette skrivet viser forslag til oppdatert basisestimat investeringskostnad for bygging av
norsk nasjonalanlegg for lagring av atomanlegg, basert på fremlagte løsningsforslag og foreløpige estimater fra AINS
Group av september 2020. Skrivet med vedlegg viser de vurderinger som er utført. Tabellene under viser en
oppsummering av forslagene.
Alle tall i MNOK, 2020 priser, ekskl. mva., ekskl. prisstigning og ekskl. alle former for finanskostnader.
Tabellen under viser en direkte sammenstilling av estimatene fra AINS Group omregnet fra EUR til NOK basert på valuta
per 10.10.20: EUR/NOK=10,96.

01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
Deponi
Borehull

A:
Felles

B:
Infrastruktur

C:
100-meter

D:
400-meter
/Dypdeponi

E:
Borehull

F:
Overflatedeponi

0
0
0

0
382
187

0
602
0

0
801
0

173
578
0

0
55
6

0
436
0

296
141
0

0
145
0

0
175
0

0
39
0

2
17
0

436
436

1 005
1 005

747
747

976

Tabell 1. Estimatforslag AINS Group, omregnet fra EUR til NOK

790

79
79

3 243
3 058

Tabellen under viser forslag til oppdatert basisestimat. Alle tall i MNOK, 2020 priser, ekskl. mva., ekskl. prisstigning og
ekskl. alle former for finanskostnader.

01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
10. Uspesifisert
Deponi alternativ
Borehull

A:
Felles

B:
Infrastruktur

C:
100-meter

0
0
0
0
851
0
128
978
978

389
573
280
445
527
150
355
2 718
2 718

271
903
0
0
459
0
245
1 877
1 877

D:
400-meter
/Dypdeponi
360
1 201
0
0
575
0
320
2 457

Tabell 2. Forslag til oppdatert basisestimat til usikkerhetsanalyse

E:
Borehull
260
867
0
0
370
0
225
1 722

F:
Overflatedeponi
28
82
9
3
51
0
26
199
199

8 230
7 459

Hovedforskjellen mellom de to estimatene i tabell 1 og tabell 2 er:
• Konto 1: Sikret at kostnaden for rigg og drift er estimert til 30% for alle anleggsarbeidene.
• Konto 2-7: Konverteringsfaktor 1,5 per konto.
• Konto 8: Sikret at estimert eier- og administrasjonskostnader er 30% for alle faser og alternativer.
• Konto 9: Tillagt forslag til estimat for grunnerverv.
• Konto 10: Tillagt estimat for uspesifisert 15%. Vurderingene bak justeringene er beskrevet i rapporten.
Basisestimatet ble oppdatert i usikkerhetsanalysen i oktober 2020.
Tabellen under viser oppdatert basisestimat etter usikkerhetsanalysen
Oppdatert basisestimat
01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
Uspesifsiert
Deponi alternativ
Borehull

A:
Felles

B:
Infrastruktur

C:
100-meter

0
0
0
0
851
0
128
978
978

259
573
280
445
488
150
329
2 524
2 524

271
903
0
0
459
0
245
1 877
1 877

D:
400-meter
/Dypdeponi
360
1 202
0
0
576
0
321
2 458

Tabell 2. Oppdatert basisestimat etter usikkerhetsanalysen

E:
Borehull
98
490
0
0
208
0
119
915

F:
Overflatedeponi
19
82
9
3
48
0
24
185
185

8 023
6 479

Hovedforskjellen mellom de to estimatene i tabell 2 og tabell 3 er, før og etter usikkerhetsanalysen er.
Følgende generelle endringer:
• Rigg og drift er nyansert til følgende
o A: Undersøkelser 0%
o B: Infrastruktur 20%
o C: 100 meter 30%
o D: 400 meter 30%
o E: Borehull 20%
o F: Overflate deponi 20%
• Eierkostnader 30% er opprettholdt
• Grunnerverv 150 MNOK er opprettholdt
• Uspesifisert 15% er opprettholdt
Estimatene for Borehull er justert vesentlig ned i forhold til AINS. I usikkerhetsanalysen er AINS estimater lagt inn som
høyest estimat (90/10).
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1. Innledning
Utdrag fra oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet:
«NFD ber NND om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) i tråd med Finansdepartementets
rundskriv R-108/19 for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall som i dag oppbevares i KLDRA og norsk
brukt reaktorbrensel, inkludert nødvendige støttefunksjoner...»
En KVU inkluderer samfunnsøkonomiske analyser av de ulike alternativene. En sentral del av de
samfunnsøkonomiske analysene er investeringskostnaden inkludert identifisering og kvantifisering av
usikkerhet knyttet til investeringskostnaden.
AINS Group har utarbeidet forslag til tekniske løsninger for et mulig norsk nasjonalanlegg for lagring
av atomavfall inkl. en foreløpig fremdriftsplan. I forlengelse av det har AINS Group utarbeidet forslag
til kostnadsestimat for løsningene basert på deres erfaring knyttet til europeiske arbeidsmetoder og
europeiske priser.
Modellen under viser sammenhengen mellom enkelte kjernebegreper som blir benyttet i estimeringsprosessen og i usikkerhetsanalysen i Norge. I dette skrivet er «kostnad» definert om til «estimat».

Grunnlag for en usikkerhetsanalyse investeringskostnad skal være:
• Grunnkalkyle + Uspesifisert = Basisestimat
• Oppdatert basisestimat skal være basert på en normal realistisk prosjektgjennomføring, uten
påslag for usikkerhet, i dagens marked.
For å vurdere i hvilken grad AINS Group sine estimater viser et helhetlig oppdatert basisestimat i
henhold til denne definisjon har WSP kvalitetssikret det forelagte estimatet samt gjennomført enkelte
rimelighetsvurderinger knyttet opp mot norske forhold.
For å konvertere AINS kostnadsestimater av investeringskostnaden til norske forhold er Bygningsdelstabellen, ref. NS3451, valgt som struktur. Det understrekes at driftskostnader og stengekostnader
følger en annen NS og er ikke inkludert i dette estimatet. Driftskostnader og stengekostnader skal
4

inkluderes i den samfunnsøkonomiske analysen. Vurdering av kvaliteten på det forelagte estimatet fra
AINS og usikkerheten i dem følger en annen prosess, i den samfunnsøkonomiske analysen, enn denne
prosessen som gjelder investeringskostnaden.
Ved å overføre AINS kostnadsestimater til Bygningsdelstabellen NS3451 er det mulig å kunne
sammenligne estimatene med norske erfaringstall der det er relevant, samt enklere å kunne vurdere i
hvilken grad sentrale poster er uteglemt eller ikke estimert. Målet med arbeidet for oppdatering av
basisestimatet har vært å søke å sikre at estimatene er helhetlige, at arbeidet kan gjennomføres i
henhold til norske regler, norsk praksis og norske forhold. Oppdatert basisestimat er innspill til
usikkerhetsanalysen som skal gjennomføres i november 2020. Resultatene fra usikkerhetsanalysen er
innspill til samfunnsøkonomisk analyse som skal gjennomføres i april 2020 som en del av KVU
Oppbevaring.
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2. Vurdering
For å estimere og overføre AINS tekniske løsninger til norske forhold har vi valgt å legge både enkelte
generelle og en del spesielle vurderinger til grunn. Dette kapitlet beskriver vurderingene.

2.1 Valuta
AINS kostnadsestimater er estimert i EUR.
Valgt valuta er: EUR/NOK = 10,96 per 20.10.2020

2.2 Struktur
Bygningsdelstabellen
AINS investeringskostnads estimater er strukturert om til NS3451 Bygningsdelstabellen.
Nivå 1 i bygningsdelstabellen er som følger:
Nivå 1
01. Felleskostnader. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03. VVS-installasjoner
04. El-installasjoner
05. Tele- og automatiseringsinstallasjoner
06. Heis, andre installasjoner
01-06 Huskostnader
07. Utendørsarbeid
01-07 Entreprisekostnader
08. Generelle kostnader
01-08 Byggekostnader
09. Spesielle kostnader
01-10 Basiskostnad
Tabell 1. Nivå 1 NS3451 Bygningsdelstabellen
Prosjektsturktur
Prosjektstrukturen skal dele opp alternativene på en hensiktsmessig måte «som er lett å lese». I dette
tilfelle anses det som hensiktsmessig å dele opp strukturen tilsvarende som AINS har delt opp
estimatene. Følende strukturer er valgt:
• A: Felles
• B: Infrastruktur
• C: 100-meter
• D: 400-meter /Dypdeponi
• E: Borehull
• F: Overflate-deponi
Basert på denne oppdateringen er intensjonen at A: Felles og B: Infrastruktur er felles, og kan deles
eller benyttes for de andre delene i forhold til de alternativer som blir vurdert. Foreløpig er valgte
alternativer:
• A+B+C+D+F= Deponi-alternativet
• A+B+D+E+F= Borehull-alternativet
Det kan være aktuelt med andre fordelinger, eksempel en vurdering av F: Overflate-deponi.
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Denne strukturen er valgt i denne analysen for å knytte kostnadene direkte til AINS rapport. Det er
foreløpig ikke direkte sammenheng mellom denne strukturen og prosjektfaser. I det videre arbeidet
med prosjektstruktur, for valgt eller foreslått alternativ, vil estimatene og aktivitetene brekkes om til
en WBS tilpasset prosjektets fremtidige planfaser mm.

2.3 Konto 1. Felleskostnader, rigg og drift
Felleskostnader rigg og drift omhandler felleskostnader til entreprenørens rigg, drift, administrasjon
og byggetekniske hjelpearbeider. (Ved en totalentreprise vil entreprenørens prosjekteringskostnader
også bli overført til denne posten, men i tidlig fase før kontraktstrategi er valgt, blir
prosjekteringskostnader estimert under konto 8). Posten beregnes normalt som prosentpåslag på Post
2-7. Variasjonen i kostnadsestimatene pleier normalt være knyttet til entreprenørens riggforhold og
entreprenørens administrative arbeider mm. En faktor som har økt denne posten senere år har vært
et økt fokus på HMS; Helse, miljø og sikkerhet.
Erfaringspriser for %-påslag for entreprenørens riggkostnader for enkelte historiske vei- og
tunnelprosjekt er vist i diagrammet under.

Erfaringer for %-påslag for entreprenørens riggkostnader
(ekskl. prosjektering)
E6 Jaktøyen -Sentervegen
E136 Rogfast
Mindre prosjekter på Metrobuss i…
Nye Veier
Nydalsbrua
0

10

20

30

%-påslag for rigg
Diagram 1. Erfaringspriser %-påslag for entreprenørens kostnader for rigg- og drift
(Grå farge over navn på enkeltprosjekter)
%-påslag for rigg og drift for arbeid med stor grad av tunnel blir ofte estimert til 20%/25%/30%,
avhengig av prosjektspesifikke vurderinger, og med tilhørende usikkerhet i estimatene. Denne posten
var erfaringsmessig lavere tidligere år (12-17%), men har økt senere år (mye pga. økte krav til HMS og
kvalitetsrapportering, men også som konsekvens av at enkelte store norske entreprenører tapte på
enkelte store veiprosjekter, mm) og er høyere for tunnelarbeider. Dette er en faktor som kan
forhandles om med entreprenør. Denne posten er sentral for entreprenørens eventuelle fortjeneste.
Innspill til nye prosjektspesifikke vurderinger:
• Ytterligere økt fokus på miljø med miljøregnskap. I enkelte helt nye kontraktsmaler, for eksempel
for Statens vegvesen, kan entreprenørens miljøregnskap gi opp til 10% påslag på entreprisekontrakten hvis entreprenøren kan dokumentere et optimalt miljøregnskap.
• Ytterligere fokus knyttet til helse og sikkerhet, som kan være svært relevant for nytt nasjonalanlegg
for atomavfall, vil også kunne øke denne posten betraktelig.
Alle punktene over taler for en økning. Valgt %-påslag i oppdatert estimat er satt til 30%.
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2.4 Konto 2. Bygg
Konto 20. Bygning generelt
I Norge er det god tilgang til erfaringspriser for bygninger. Nedenfor er vist eksempel fra Norsk Prisbok
(01.2020-priser).

Tabell 2. Enkelte tall fra Norsk Prisbok 2020-priser
En enkelt sammenligning med estimater fra AINS og Norsk prisbok er vist som følger:
• AINS: Kontorbygg (50m*20m=1000m2, 2 etg. BTA: 2000 m2) Estimat: 33 MNOK
• Norsk Prisbok: Kontorbygg BTA 2000 m2 * Pris/BTA: ca. 40 000 inkl. rigg og noe administrasjon,
tilsvarende ca. Pris/BTA: 25 000 ekskl. Rigg (konto 1: 25%) og ekskl. Eierkostnader (konto 83: 30%):
50 MNOK
• Økning ca. 50% eks rigg og eierkostnader
Kostnadselement

AINS i EUR

AINS i
Norsk estimat
NOK
Kontorbygg (50m*20m=1000m2)
3 040 000 EUR
33 MNOK 50 MNOK
Tabell 3. Økning fra AINS-priser til Norsk Prisbok for kontorbygget

% økning
50%

Tilsvarende tendens vises også på estimater for andre bygg.
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Konto 21. Grunn og fundamenter
WSP har gjennomført en faglig vurdering av kostnadene til utgravning og bygging av «100-meters
anlegget», ref. notat i vedlegg 1. Hovedtall er oppsummering i tabellen under.
Kostnadselement
Utgraving og bygging
«100-meter anlegget»

AINS i EUR
27,901 Mill EUR
•
•

Utgraving: 19,199 Mill EUR
Bygging: 8,702 Mill EUR

AINS i NOK

Norsk estimat

305 MNOK

440 MNOK

% økning
44%

Tabell 4. Oppsummering «100-meters anlegget»
Kostnadene er ekskl. rigg og drift, prosjektering, administrasjon og eierkostnader og uspesifisert.
I en oppfølging av notatet er det kommet frem spørsmål knyttet til injeksjon. Spørsmål og faglig
vurdering av svar er vist under.
Spørsmål - Injeksjon
«Kan du sjekke om kostnadene blir høyere eller lavere dersom man dropper forinjeksjon? Generelt, så
vil man forsøke å bruke minst mulig injeksjon eller annen foring, men kun bruke ankere for å hindre
steinutfall. Dette for å unngå at injeksjonslaget danner en transportrute for radioaktivitet etter at
deponiet har blitt lukket.»
Svar - Injeksjon
Ved å ta ut injisering for hele tunnelarrangementet reduseres basiskostnaden fra 440 MNOK til 400
MNOK ekskl. rigg, byggherre, mva etc. Med 25 % rigg (som ligger til grunn i erfaringstallene) er
reduksjonen fra 550 til 500 MNOK inkl. rigg. Alternativt kunne man tenke at injeksjon kun ble sløyfet
for lagringstunnelene, ikke for transporttunnelene. Dette medfører en besparing på om lag det halve.
Den underjordiske delen av anlegget er tenkt lagt i mest mulig monolittisk bergart, så tror neppe at å
sløyfe injisering medfører ukontrollerbart store innlekkasjer i anleggsfasen. For å ha en viss kontroll vil
vi likevel anbefale at det tradisjonelle opplegget ved driving med sonder-boringer opprettholdes.
Må uansett vurdere om innlekkasjen som kommer inn skal ledes ned til bunnen, samles opp i et
basseng og pumpes ut. I fremlagt norsk estimat er det lagt inn et pumpebasseng for innlekkasjevann
på 1000 m3. Det må etableres et eget avløpssystem for dette rene innlekkasjevannet.
Alternativt kan betongkonstruksjonen rundt tunnelperiferien dimensjoneres for vanntrykk.
På dette nivået og med den usikkerhet som ellers er på prosjektet tror jeg ikke spørsmålet om hvorvidt
betongkonstruksjonene dimensjoneres for vanntrykk eller om man velger en drenert
betongkonstruksjon og samler opp innlekkasjevannet i et basseng påvirker den totale
anleggskostnaden spesielt mye. Driftskostnaden blir imidlertid noe høyere med å samle opp
innlekkasjevannet i bunnen.
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2.5 Konto 7. Utendørsarbeider
Konto 7 inkluderer konto 76 infrastruktur.
AINS har ikke estimert for grunnerverv. For å sikre et mest mulig helthetlig estimat vil WSP anbefale å
inkludere estimat for grunnerverv.
Posten foreslås inkludert som følger:
Lagt til grunn: 261 mål industritomt som har infrastruktur med vei, vann og avløp frem til
tomtegrensen.
Posten inkluderer alle grunnervervs prosesser og kjøp av tomt
• Foreløpig kostnadsanslag 575 000 kr per mål
• Estimat: 261 mål * 575 000 kr per mål = 150 MNOK
Innspill til videre vurdering:
• Vurder i hvilken grad kostnadsestimatet kan være lite sett i forhold til den avanserte
grunnervervs prosessen det kan bli i dette prosjektet.
• Vurdere om forutsetningen i mengder og priser er realistisk.
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2.6 Konto 8. Generelle kostnader
I forslag til oppdatert basisestimat er konto 8 vist i forhold til bygningsdelstabellens oppdeling. Konto
8 Generelle kostnader er på nivå 2 og 3 definert som følger:
08. Generelle kostnader
81 Utredning og analyser
82 Prosjektering
82a Byggherrens prosjektering
82b Entreprenørens prosjektering
83 Administrasjon byggherre
83a Intern prosjektledelse og administrasjon
83b Ekstern prosjektledelse og administrasjon
84 Bikostnader
85 Gebyrer og avgifter
851 Avgifter og gebyrer (mva fritt)
852 Avgifter og gebyrer (mva pliktig)
Tabell 5. Nivå 2 og 3 for konto 8, NS3451 Bygningsdelstabellen
AINS har estimert for innledende grunnundersøkelser og detaljerte undersøkelser. Disse estimatene
er lagt inn under konto 81 Utredning og analyser.
• Ad. konto 81.1 Innledende grunnundersøkelser 2 stk: AINS har satt opp et eksempel på 4
innledende og to mer detaljerte undersøkelser. I oppdatert basisestimat er det estimert for bruk
av opptil 197 MNOK til innledende undersøkelser. Det anslås at man bruker tilsvarende 197 MNOK
men at disse kan fordeles mellom flere mulige lokasjoner dersom dette skulle bli et behov
• Ad. konto 81.2 Detaljerte grunnundersøkelser. Dette er spesielle grunnundersøkelser i
gjennomføringsfasen.
Ad. Konto 82-85 Byggherre-kostnad inkl. utvikling og prosjektering
AINS har estimert eierkostnader fra 3% - 15%. En mer detaljert opplisting er som følger:

I estimeringspraksis er det normalt at prosjektene benytter %-påslag på Konto 1-7 Entreprisekostnad
for vurdering av generelle kostnader inkl. eierkostnader, administrasjonskostnader,
prosjekteringskostnader mm. ved konseptvalg. Diagrammet under viser enkelte historiske erfaringstall
for bygging av skole.
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Erfaringspriser
Genrelle administrasjons-kostnader
Konto 8 i % av Konto 1-7
30.0 %
25.0 %
20.0 %
15.0 %
10.0 %
5.0 %
0.0 %

Diagram 2. Norske erfaringspriser % generelle administrasjonskostnader.
(Grå farge over navn på enkeltprosjekter)
Erfaring tilsier at Felleskostnadene for en rekke statlige prosjekter er 15%/20%/25%. Enkelte erfaringer
kan antyde at det er en form for korrelasjon mellom størrelsen og kompleksiteten både i prosjektet og
størrelsen og kompleksiteten i byggherrens organisasjon. Graden og kompleksiteten knyttet til
planlegging og prosjektering er også en viktig faktor. Erfaring viser også at administrative kostnader
ofte er betraktelig høyere for store statlige byggherrer med komplekse prosjekter, samt ekstra for
prosjekter med en lang og kompleks planleggingsfase.
I forslag til oppdatert basisestimat er det valgt 30% påslag for Felleskostnader.
Forslag til videre prosess: Når konseptet er valgt/anbefalt og prosjektet skal legge frem budsjetter og
styringsdokument for neste fase er det en anbefaling at felleskostnadene for det anbefalte
alternativet, med forslag til budsjetter for forprosjektfasen, er ytterligere konkretisert for minimum
den neste fasen.

2.7 Uspesifisert
Definisjonen av uspesifisert er: «Kostnader som man av erfaring vet vil komme, men som ikke er
kartlagt på grunn av manglende detaljeringsgrad.» Dette kan også være kostnadselementer som ikke
er kommet med i grunnkalkylen (dvs ”glemte” kostnader, eksempelvis konto 9.1 – Inventar og utstyr).
Uspesifisert settes på bakgrunn av prosjektets særegenhet. Estimert %-påslag for uspesifisert er
normalt avhengig av prosjektets karakter, benyttet estimeringsmetodikk, prosjektfase mm. Estimert
avsetning for uspesifisert reduseres normalt etter hvert som prosjektet modnes og flere forhold blir
avklart og spesifisert.
I oppdatert basisestimat er det foreslått 15% avsetning for uspesifisert.
Estimert usikkerhet i AINS-estimatene er ca. 30%. Ved en oppdatering av basisestimat, og ved
gjennomføring en usikkerhetsanalyse, utgår en slik estimert generell usikkerhet og erstattes med den
spesielle usikkerheten som fremkommer av analysen. Denne 30% generelle estimerte
usikkerhetsavsetningen må ikke forveksles med uspesifisert.
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Etter gjennomført første del av usikkerhetsanalyse med estimatusikkerhet vil posten uspesifisert
normalt bli vurdert på nytt, inkl. usikkerheten i den, sett i lys av hele kostnadsestimatet og
estimatusikkerheten.

2.8 Valg av konverteringsfaktor
For å konvertere de europeiske kostnadsestimatene fra AINS til norske forhold er det flere måter å
gjøre det på. Vi har valgt å foreslå en generell konverteringsfaktor samt tillegge generelle forhold. For
vurdering av konvergeringsfaktor er i korthet følgende forhold lagt til grunn:
•

AINS sine estimater for bygg ser ut til å være 50% lavere enn Norsk Prisbok.

•

Faglig vurdering av utgraving og bygging av alternativet «100-meter», basert på erfaringspriser for
tunnelen i Norge viser en økning på 44%. Det å bygge et atomlagringsanlegg forventes likevel å
være noe annet enn å bygge en mer tradisjonell tunnel. Prosjektet vil også kunne forvente økt
fokus på kvalitet og sikkerhet i alle ledd.

Total sett er det valgt en konverteringsfaktor på 1,5, dvs. 50% økning av AINS enhetspriser.
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Opprinnelig estimat fra AINS i EUR og NOK
En detaljert tabell over estimater fra AINS, i EUR
<
VLLW/LLW/
ILW

Avfallstype
Avfallsmengder lagt til grunn i estimatet

10 100 m3

Areal
PNS
Alle tall i EUR
01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
20. Bygning generelt

A: Felles

Kontorbygg
Besøkssenter
Drift bygning
Vakt
Ventilasjonsbygning
Tunnelportalbygning
Områdefor pakkanlegging plant area
Avfall mottak bygningen
Vedlikeholds- og oppbevaringshall
Forskningsbygg
Reservestrømforsyning
Bensinstasjon
Kontroll
Sedimenteringsbasseng

21. Grunn og fundamanter
Utgraving
Bygging
Systemer
Utstyr
Undersøkelser under bygging

Bygging av overflateanelgg
Borehull
Avsetningshull
Oppsett grunnvansovervåkingssystem
Fenching
03. VVS-installasjoner
04. El-installasjoner
05. Tele- og automatiseringsinstallasjoner
06. Heis, andre installasjoner
07. Utendørsarbeid
71 Utomhus
76 Infrastruktur
08. Generelle kostnader
81 Utredning og analyser
81.1 Innledende grunnundersøkelser 2 stk
81.2 Detaljerte grunnundersøkelser 1 stk.
81.3 Lage sikkerhetsstudier
82-85 "Owner cost"
09. Spesielle kostnader
91 Inventar, utstyr og utsmykking
92 Tomt og relaterte utgifter

HLW

28 KBSbeholdere

69 BSK
beholdere

Friklasset
avfall
33.462 tonn
13 743 m3

Areal 150*150 m
150*200m2
3500 m dypde
€ 91 740 000 € 68 136 000 € 89 014 000 €
72 055 000 € 7 242 125
D: 400-meter
F: OverflateB: Infrastuktur C: 100-meter
E: Borehull
/Dypdeponi
deponi
Kommentar
€
15 750 000
€ 34 846 000 € 54 901 000 € 73 056 000 €
52 750 000 € 5 008 000
€ 34 846 000
€ 3 040 000
€ 4 960 000
€ 4 144 000
€
300 000
€ 2 616 000
€ 8 676 000
€
200 000
€ 6 500 000
€ 3 000 000
€
360 000
€
300 000
€
300 000
€
50 000
€
400 000
€ 54 901 000 € 73 056 000 €
52 750 000 € 5 008 000
€ 19 199 000 € 33 571 000
€ 8 702 000 € 13 494 000
€ 15 000 000 € 15 000 000
€ 8 000 000 € 5 000 000
€ 4 000 000 € 5 000 000
€
4 000 000 € 5 000 000
€
47 250 000
€
991 000
€
1 500 000
€
8 000
€ 8 310 000
€ 8 712 000
230 mål

Delsum investeringskostnad

HLW

150m2*200m2=30000

€ 27 038 000

0

0

€ 27 038 000
€ 39 800 000 € 12 836 000 € 13 235 000 € 15 958 000 €
€ 12 000 000
€ 15 800 000 € 1 000 000 €
€ 12 000 000
€ 11 836 000 €

€
0 €

542 000
175 000

€ 175 000
3 555 000 € 1 517 125

5 000 000 €

1 500 000 €

2 stk.
658 375 1 stk.

8 235 000 € 10 958 000 €

2 055 000 €

858 750 Estimert: 3%-15%

5 000 000 €

39 800 000

91 742 000

68 136 000

89 014 000

72 055 000

7 242 125

39 800 000

91 742 000

68 136 000

89 014 000

72 055 000

7 242 125

Deponi

39 800 000

91 742 000

68 136 000

89 014 000

Borehull

39 800 000

91 742 000

68 136 000

72 055 000

7 242 125

295 934 125

7 242 125

278 975 125

Tabell 6. AINS estimatforslag – Detaljert i EUR

14

Tilsvarende estimater fra AINS i MNOK
VLLW/LLW/
ILW

Avfallstype
Avfallsmengder lagt til grunn i estimatet

10 100 m3

Areal

230 mål

Delsum investeringskostnad
PNS i MNOK
Omregnet EUR/NOK=10,96. Dato 15.10.2020
01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
20. Bygning generelt

0
A: Felles

150m2*200m2=30000

1 005
B:
Infrastuktur

HLW
28 KBSbeholdere

747

HLW
69 BSK
beholdere

Friklasset
avfall
33.462 tonn
13 743 m3

150*150 m
150*200m2
3500 m dypde
976
790
79

C: 100-meter

D: 400-meter
/Dypdeponi

E: Borehull

F: Overflatedeponi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436
0
132
173
132
0
0
0

0
382
382
33
54
45
3
29
95
2
71
33
4
3
3
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
95
0
0
296
0
296
141
0
0
11
0
130
0
0

0
602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
602
210
95
164
88
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
0
0
55
0
90
0
0

0
801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
801
368
148
164
55
55
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
0
0
55
0
120
0
0

173
578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
578
0
0
0
0
0
44
518
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
16
0
23
0
0

Kommentar
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
6
2
0
2
17
0
0 2 stk.
7 1 stk.
0
9 Estimert: 3%-15%
0
0

436
0
436

1 005
0
1 005

747
0
747

976
0
976

790
0
790

79
0
79

Deponi

436

1 005

747

976

Borehull

436

1 005

747

Kontorbygg
Besøkssenter
Drift bygning
Vakt
Ventilasjonsbygning
Tunnelportalbygning
Områdefor pakkanlegging plant area
Avfall mottak bygningen
Vedlikeholds- og oppbevaringshall
Forskningsbygg
Reservestrømforsyning
Bensinstasjon
Kontroll
Sedimenteringsbasseng

21. Grunn og fundamanter
Utgraving
Bygging
Systemer
Utstyr
Undersøkelser under bygging

Bygging av overflateanelgg
Borehull
Avsetningshull
Oppsett grunnvansovervåkingssystem
Fenching
03. VVS-installasjoner
04. El-installasjoner
05. Tele- og automatiseringsinstallasjoner
06. Heis, andre installasjoner
07. Utendørsarbeid
71 Utomhus
76 Infrastruktur
08. Generelle kostnader
81 Utredning og analyser
81.1 Innledende grunnundersøkelser 2 stk
81.2 Detaljerte grunnundersøkelser 1 stk.
81.3 Lage sikkerhetsstudier
82-85 Byggherrekostnad inkl. utvikling og prosje
09. Spesielle kostnader
91 Inventar, utstyr og utsmykking
92 Tomt og relaterte utgifter

790

79

3 243

79

3 058

Tabell 7. AINS estimatforslag – Detaljert i MNOK
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3. Forslag til oppdatert basisestimat til usikkerhetsanalysen
I forslag til oppdatert basisestimat er det lagt til grunn en konverteringsfaktor på 1,5 på alle
kostnadsposter. I tillegg er det sikret en konsistens i følgende uteglemte/utelatte/ulikt estimerte
poster:
• Rigg og drift 30%
• Eierkostnader 30%
• Grunnerverv 150 MNOK
• Uspesifisert 15%
Forslag til oppdaterte estimat er vist i tabellen under.
VLLW/LLW/
ILW

Avfallstype
Avfallsmengder lagt til grunn i estimatet

10 100 m3

Areal

230 mål

Delsum investeringskostnad
PNS i MNOK
Omregnet EUR/NOK=10,96. Dato 15.10.2020
01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
20. Bygning generelt
1) Kontorbygg (50m*20m=1000m2, 2 etg. BTA:2000m2)
2) Besøk ssenter (50m*40m=2000m2.)
3) Drift bygning (50*25=1250 i 2 etg.=2500 m2)
4) Vak t (20*40=80m2. 2 etg.)
5) Ventilasjonsbygning (10*45=450m2, 2 etg.)
6) Tunnelportalbygning (120m*25m=3000m2)
7) Område for pak k elegging (20*50m=1000m2)
8) Avfallsmottak bygningen 15*60=900m2)
9) Vedlik eholds- og oppbevaringshall (15*45=450 m2)
10) Forsk ningsbygg (10*15=150m2)
11) Reservestrømforsyning
12) Bensinstasjon
13) Kontroll
14) Sedimenteringsbasseng
21. Grunn og fundamanter

0
A:
Felles

1 005

HLW
28 KBSbeholdere

150m2*200m2=30000
747

C:
B: Infrastuktur
100-meter

976

HLW
69 BSK
beholdere
m
3500 m dypde
790

Friklasset
avfall
33.462 tonn
13 743 m3
150*200m2
79

D:
400-meter
/Dypdeponi

E:
Borehull

F:
Overflatedeponi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

389
573
573
50
82
68
5
43
143
3
107
49
6
5
5
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137

271
903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903
316
143
247
132
66
0
0
0
0
0
0

360
1 201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 201
552
222
247
82
82
0
0
16
0
0
0

260
867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
867
0
0
0
0
0
66
777
0
25
0
0

28
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0

04. El-installasjoner
05. Tele- og automatiseringsinstallasjoner
71 Utomhus
76 Infrastruktur
08. Generelle kostnader
81 Utredning og analyser
81.1 Innledende grunnundersøkelser 2 stk.
81.2 Detaljerte grunnundersøkelser 1 stk.
81.3 Lage sikkerhetsstudier
82-85 Byggherrekostnad inkl. utvikling og prosjektering
09. Spesielle kostnader
91 Inventar, utstyr og utsmykking
92 Tomt og relaterte utgifter

0
0
0
0
851
654
197
260
197
196
0
0
0
851

143
0
0
445
527
16
0
16
0
511
150
0
150
2 364

0
0
0
0
459
82
0
82
0
377
0
0
0
1 632

0
0
0
0
575
82
0
82
0
493
0
0
0
2 137

0
0
0
0
370
25
0
25
0
346
0
0
0
1 498

0
0
0
3
51
11
0
11
0
40
0
0
0
173

Uspesifisert

128

355

245

320

225

26

978

2 718

1 877

2 457

1 722

199

Deponi

978

2 718

1 877

2 457

Borehull

978

2 718

1 877

Utgraving
Bygging
Systemer
Utstyr
Undersøk elser under bygging

Bygging av overflateanelgg
Borehull
Avsetningshull
Oppsett grunnvansovervåkingssystem
Fenching
03. VVS-installasjoner

1 722

Oppdat.
Enhets-priser

Mengde

Sum i MNOK Tekst

30 %

0,0250
0,0408
0,0273
0,0308
0,0478
0,0475
0,0033
0,1187
0,1096
0,0395

99
260

2 000
2 000
2 500
160
900
3 000
1 000
900
450
150

50 Eks rigg, adm., inventar
82
68
5
Enhetsprisene er basert
43
på visuell målig av
143
areal, og 50% økning på
3
priser fra Ains
107
49
6

2
1

197
260

230

150

30 %

0,652
15 %

199

8 230

199

7 495

Tabell 8. Forslag til oppdatert basisestimat til usikkerhetsanalysen – Detaljert
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4. Oppdatert basisestimat etter usikkerhetsanalysen oktober 2020
Basisestimatet ble oppdatert i usikkerhetsanalysen i oktober 2020.
Følgende generelle endringer:
• Rigg og drift er nyansert til følgende
o A: Undersøkelser 0%
o B: Infrastruktur 20%
o C: 100 meter 30%
o D: 400 meter 30%
o E: Borehull 20%
o F: Overflate deponi 20%
• Eierkostnader 30% er opprettholdt
• Grunnerverv 150 MNOK er opprettholdt
• Uspesifisert 15% er opprettholdt
Estimatene for Borehull er justert vesentlig ned i forhold til AINS. I usikkerhetsanalysen er AINS
estimater lagt inn som høyest estimat (90/10). Oppdaterte estimat etter usikkerhetsanalysen er vist i
tabellen under.
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VLLW/LLW/
ILW

Avfallstype
Avfallsmengder lagt til grunn i estimatet

10 100 m3

Areal

230 mål

Delsum investeringskostnad

0

1 005

HLW
28 KBSbeholdere

150m2*200m2=30000

HLW
69 BSK
beholdere
Areal
50 50

m
3500 m dypde
790

Friklasset
avfall
33.462 tonn
13 743 m3
150*200m2

747

976

79

E:
Borehull

F:
Overflatedeponi

A:
Felles

B: Infrastuktur

C:
100-meter

D:
400-meter
/Dypdeponi

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259
573
573
50
82
68
5
43
143
3
107
49
6
5
5
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137

271
903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903
316
143
247
132
66
0
0
0
0
0
0

360
1 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 202
552
222
247
83
83
0
0
16
0
0
0

98
490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490
0
0
0
0
0
66
400
0
24
0
0

19
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0

04. El-installasjoner
05. Tele- og automatiseringsinstallasjoner
71 Utomhus
76 Infrastruktur
08. Generelle kostnader
81 Utredning og analyser
81.1 Innledende grunnundersøkelser 2 stk.
81.2 Detaljerte grunnundersøkelser 1 stk.
81.3 Lage sikkerhetsstudier
82-85 Byggherrekostnad inkl. utvikling og prosjektering
09. Spesielle kostnader
91 Inventar, utstyr og utsmykking
92 Tomt og relaterte utgifter

0
0
0
0
851
654
197
260
197
196
0
0
0
851

143
0
0
445
488
16
0
16
0
472
150
0
150
2 195

0
0
0
0
459
82
0
82
0
377
0
0
0
1 632

0
0
0
0
575
82
0
82
0
493
0
0
0
2 138

0
0
0
0
208
24
0
24
0
184
0
0
0
795

0
0
0
3
48
11
0
11
0
37
0
0
0
161

Uspesifisert

128

329

245

321

119

24

978

2 524

1 877

2 458

915

185

Deponi

978

2 524

1 877

2 458

Borehull

978

2 524

1 877

PNS i MNOK
Omregnet EUR/NOK=10,96. Dato 15.10.2020
01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
20. Bygning generelt
1) Kontorbygg (50m*20m=1000m2, 2 etg. BTA:2000m2)
2) Besøk ssenter (50m*40m=2000m2.)
3) Drift bygning (50*25=1250 i 2 etg.=2500 m2)
4) Vak t (20*40=80m2. 2 etg.)
5) Ventilasjonsbygning (10*45=450m2, 2 etg.)
6) Tunnelportalbygning (120m*25m=3000m2)
7) Område for pak k elegging (20*50m=1000m2)
8) Avfallsmottak bygningen 15*60=900m2)
9) Vedlik eholds- og oppbevaringshall (15*45=450 m2)
10) Forsk ningsbygg (10*15=150m2)
11) Reservestrømforsyning
12) Bensinstasjon
13) Kontroll
14) Sedimenteringsbasseng
21. Grunn og fundamanter
Utgraving
Bygging
Systemer
Utstyr
Undersøk elser under bygging

Bygging av overflateanelgg
Borehull
Avsetningshull
Oppsett grunnvansovervåkingssystem
Fenching
03. VVS-installasjoner

915

Oppdat.
Enhets-priser

0,0250
0,0408
0,0273
0,0308
0,0478
0,0475
0,0033
0,1187
0,1096
0,0395

99
260
30 %

0,652
15 %

185

8 023

185

6 479

Tabell 9. Oppdatert basisestimat etter usikkerhetsanalysen – Detaljert
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5. Oppsummering utvikling av basisestimat
Oppsummert er forslagene og utviklingen vist i modellene nedenfor. Alle tall i MNOK 2020-priser,
ekskl. mva, ekskl. prisstigning, ekskl. alle former for finanskostnader.
Opprinnelig forslag basisestimat fra AINS
Opprinnelig forslag

A:
Felles

01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
Deponi
Borehull

0
0
0
0
436
0
436
436

B:
Infrastruktur
0
382
187
296
141
0
1 005
1 005

D:
400-meter
/Dypdeponi
0
801
0
0
175
0
976

C:
100-meter
0
602
0
0
145
0
747
747

E:
Borehull
173
578
0
0
39
0
790

Tabell 9. AINS estimatforslag – oppsummert i MNOK

F:
Overflatedeponi
0
55
6
2
17
0
79
79

3 243
3 058

Oppdater forslag basisestimat til norske forhold. Grunnlag for usikkerhetsanalysen.
A:

01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
10. Uspesifisert
Deponi alternativ
Borehull

Felles
0
0
0
0
851
0
128
978
978

B:
Infrastruktur
389
573
280
445
527
150
355
2 718
2 718

C:
100-meter
271
903
0
0
459
0
245
1 877
1 877

D:
400-meter
/Dypdeponi
360
1 201
0
0
575
0
320
2 457

Tabell 10. Forslag til oppdatert basisestimat – oppsummert i MNOK

E:
Borehull
260
867
0
0
370
0
225
1 722

F:
Overflatedeponi
28
82
9
3
51
0
26
199
199

8 230
7 459

Oppdatert basisestimat vil være utgangspunktet for usikkerhetsanalysen. Vi anbefaler at forslag til
oppdaterte basisestimatet vurderes, eventuelt kommenteres og eventuelt justeres, av ressursgruppen
i forkant av usikkerhetsanalysen.
Oppdater basisestimat etter usikkerhetsanalysen i oktober 2020
A:
Felles
01. Rigg og drift av byggeplass
02. Bygning
03-06. VVS, el., tele, heis
07. Utendørsarbeid
08. Generelle kostnader
09. Spesielle kostnader
Uspesifisert
Deponi alternativ
Borehull

0
0
0
0
851
0
128
978
978

B:
Infrastruktur
259
573
280
445
488
150
329
2 524
2 524

C:
100meter
271
903
0
0
459
0
245
1 877
1 877

D:
400-meter
/Dypdeponi
360
1 202
0
0
575
0
321
2 458

E:
Borehull
98
490
0
0
208
0
119
915

F:
Overflatedeponi
19
82
9
3
48
0
24
185
185

Tabell 11. Oppdatert basisestimat etter usikkerhetsanalysen – oppsummert i MNOK
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8 023
6 479

Vedlegg 1. Faglig vurdering av grave- og tunnelkostnader
NOTAT
Oppdragsnavn:

KVU Oppbevaring

Oppdragsgiver:
Kontaktperson:

WSP Norge AS
Hilje Langeland

Emne:

Basisestimat for Utgraving og bygging for «100-meters anlegget».

Dokumentkode:
Ansvarlig enhet:

WSP v/Plan, utredning og analyse

Tilgjengelighet:

Utført av:

Svein Soknes

Dato:

20.10.2020

1. Bakgrunn
Det arbeides med en KVU Oppbevaring av atomavfall.
I første omgang er det behov for å få utarbeidet et estimat for Utgraving og bygging for «100-meters
anlegget». Dette notatet er ment å være et bidrag i denne sammenheng.
Layouten som er lagt til grunn for «100-meters anlegget» er angitt nedenfor.

Modell 1 Layout «100-meters alternativet»
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2.Erfaringspriser
Prisene i denne basisberegningen er basert på erfaringer fra følgende prosjekter:

2.1 Riggandelen
•
•
•
•
•
•
•

Fv 706 Nydalsbrua i Trondheim
Flere totalentrepriser for Nye Veier
Anslag på E39 Rogfast med ferske tall fra Ryfast som nylig er bygd og åpnet.
For E6 Jaktøyen - Sentervegen i Trondheim
Fv 665 Nordøyvegen i Møre og Romsdal
En rekke metrobuss-prosjekter i Trondheim
En rekke mindre prosjekter i Oslo

2.2 Fjelltunnel
•
•
•
•
•
•

Anslag som SVV har gjort på en rekke prosjekter i region Øst
Flere prosjekter for Nye Veier.
Anslag på E39 Rogfast med ferske tall fra Ryfast som nylig er bygd og åpnet.
E18 Larvikstunnelen
Lerstadtunnelen på prosjektet E136 Breivika-Lerstad
Riksvegutredningens 2019 - NTP arbeid

2.3 Betongtunnelen
•
•
•
•
•
•
•

For KS1 for ny E39 forbi Orkanger.
E6 Jaktøyen -Sentervegen
E136 Lerstad -Breivika
Betongkulvert - kulvert under Hovedbanen på Jessheim stasjon
E136 Rassikring -Fantebrauta T10,5
Fv 60 Røyratunnelen T8,5
Dessuten erfaringer fra betongtunneler i Trondheim, Skansentunnelen /Nordre
Avlastningsveg (undersjøisk tunnel) og byggegropa på E6 øst på Møllenberg
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3.Geometriske data som grunnlag for beregningene
Vi kan ikke se at det foreligger tegninger som angir eksakte tverrsnitt, lengder, volumer, etc. for «100meters anlegget». I mangel av det har vi tatt ut omtrentlige mål fra tegning (se vedlegg 1) og data ut
fra Technical report: Concept Description for Norwegian National Disposal Facility for Radioactive
Waste, datert juni 2020. «Målestokken» har vært en visuell sammenligning med elementer der det er
angitt eksakte lengder på tegningen.
Basert på dette er de mål som er lagt til grunn for beregningen angitt i tabell 1 nedenfor og vedlegg 1
for elementer, lengder, tverrsnitt og volumer som ligger til grunn for beregningene.
Med T8,5 menes tunneltverrsnitt i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N500, Tunnelhåndboka,
og tilsier en tunnelbredde på 8,5 m. Tilsvarende for T10,5 er bredden 10,5 m.
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Tabell 1 Geometriske data som er lagt til grunn for beregningene.
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4.Basisforutsetninger for beregningene
Har lagt en del forhold til grunn i beregningene:
• Har lagt til grunn at transporttunnelen og lagringstunnelene på rettstrekk har tverrsnitt T8,5.
• Har antatt tverrsnitt T10,5 i kurver, dvs. 2 m breddeutvidelse i kurve.
• Har antatt «normal fjellkvalitet», dvs. rene fjellmasser (ikke for eksempel. alunskifer).
• Har lagt til grunn injeksjon som for en normal undersjøisk fjelltunnel. Innlekkasje som likevel
kommer inn bak hvelvet må samles opp og pumpes ut av fasiliteten.
• For fjelltunnelen er kun medtatt utkjøring av sprengstein til rett utenfor tunnelåpningen.
Permanent bortkjøring og lagring ikke medtatt.
• Har lagt til grunn et pumpebasseng (1000 m3) i bunn av fasiliteten. Kun de bygningsmessige
arbeidene er medtatt - ikke pumpearrangement.
• Har kun tatt med vann- og frostsikring for transporttunnel T1.
• To kjørefelt og med kantstein i alle transporttunneler.
• Har lagt til grunn full utstøping med membran i alle tunneler.
• Har ingen opplysninger om kompleksiteten for etablering av byggegropa for betongtunnelen.
Har derfor antatt nokså enkle forhold.
• Har økt prisene med 20 % fra T8,5 til T10,5. (I meste laget om vi regner helt nøkternt.)
• Har ikke medtatt forurensede masser i byggegropa for betongtunnelen.
• Har holdt prosjekteringskostnader utenfor.
• Har holdt alle permanente elektrotiltak/kostnader (lys vifter, pumper, etc.) utenfor. Dette
gjelder også de overvåkningssystemer som skal etableres.
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5.Oppsummering
5.1 Usikkerhet i priser og mengder
Anlegget er etter det vi forstår ikke geografisk lokalisert og ingeniørgeologiske undersøkelser er etter
det vi forstår ikke foretatt. Flere alternativer vurderes. Det vil derfor være usikkerhet i fjellforhold som
går på sikringsomfang, problemer under driving, innlekkasje, nærhet og utfordringer med å få
deponert overskuddsmasser, naturlig variasjon i priser, etc. Samlet sett vurderes usikkerheten i
prisene til +/-20%.
Det er også en betydelig usikkerhet i mengder. Etter det vi har erfart finnes ikke komplett målsatte
tegninger av anlegget når det gjelder lengder, tverrsnitt, kurveutvidelse, etc. Samlet sett vurderes
usikkerheten i mengder til +/-30 %.

5.2 Kostnader
Enhetspriser som angitt i tabell 2 er lagt til grunn for beregningene. Alle priser er i 2020-priser, ekskl.
prosjektering, rigg og mva.
Element

Enhetspris

100 m betongtunnel med tverrsnitt T8,5

240 000 kr/m

168 m fjelltunnel med tverrsnitt T8,5 med frostsikring

175 000 kr/m

503 m fjelltunnel med tverrsnitt T8,5 uten frostsikring T8,5

149 000 r/m

810 m fjelltunnel med tverrsnitt T10,5

178 800 kr/m

880 m lagringstunnel med tverrsnitt T8,5

149 000 kr/m

Fjellhall, 5500 m3

3 000 kr/m3

Et pumpe-/sedimentasjons-basseng, 1000 m3

3 000 kr/m3

Luftesjakter D=2,5 m , A= 5 m2

40 000 kr/m

Personsjakt S3, A=10 m2

70 000 kr/m

Tabell 2 Enhetspriser

Fjelltunnelprisen inkluderer
• Sprenging og utlasting til tunnelpåhogg
• Sikring (bolter og sprøytebetong)
• Injisering
• Full utstøping med membran
• Frost-sikring kun for transporttunnel T1
• Etablering av kjørebane
Betongtunnelprisen inkluderer:
• Etablering av byggegrop
• Forskaling, armering og støping
• Etablering av kjørebane
Prisene inkluderer IKKE
• Rigg og drift (normtall ca. 25%)
• Entredørens prosjektering (Normtall ca. 6% ved en totalentreprise)
• Uspesifisert (Normtall varierer avhengig av fase)
Basert på de forutsetningene som er angitt ovenfor er basisestimatet for Utgraving og bygging for
«100-meters anlegget» beregnet til 440 MNOK (2020-priser) eks. rigg og drift, prosjektering og eks.
MVA.
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Vedlegg 1. Elementer i basisestimatet

Figur 1 Elementer i basis-estimatet
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COST ESTIMATION FOR NORWEGIAN NATIONAL FACILITY

ABSTRACT
Norwegian Nuclear Decommissioning is studying several different concepts for how to update the Norwegian
infrastructure for management of radioactive waste. One concept consists of combining different types of facilities
into a National Facility for management of radioactive waste. The National Facility contains following repository
types for the waste:
·
·
·
·

Intermediate depth repository for very low, low- and intermediate-level waste,
Deep geological repository (DGR) for high-level waste,
Deep borehole repository for high-level waste as an alternative to the DGR,
Landfill-type repository as an option for non-radioactive decommissioning waste, mainly soil and concrete.

This report is the cost estimation study for the National Facility. The total costs are calculated as those for site
investigations, investment, operation, and closure for each repository type without specifying a specific site. Site
investigations cover only the investigations that are needed on the site for the construction and to locate the
repositories exactly on the site and to decide exactly the depth of the repositories. A generic site with granitic rock
was considered as a reference case. Costs are calculated for 100 years operation period.
Research and development costs are not included in this cost estimation. Site investigation costs for the site
selection are not included in the total costs. However, report includes information about site investigation costs that
can be used later when more information about the siting process is available.
Total costs of the National Facility for deep geological repository alternative are:
Site investigations
Investment/construction
Operation
Closure
Total

12 MEUR
316 MEUR
521 MEUR
98 MEUR
947 MEUR

Total costs of the National Facility for deep borehole repository alternative.
Site investigations
Investment/construction
Operation
Closure
Total

9 MEUR
304 MEUR
507 MEUR
74 MEUR
894 MEUR

Cost estimation is based on working methods used in EU-countries and average EU-prices of materials and labour
costs are applied. The cost level is 1/2020. The prices do not include the value-added tax (VAT). The interest rate
of the money has not been taken into account.

Keywords: spent nuclear fuel, radioactive waste, disposal, repository, intermediate depth, deep geological
repository, deep borehole, landfill, Norwegian National Facility, KBS-3, cost estimation, schedule
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1

Introduction

Norwegian Nuclear Decommissioning NND has signed a contract with Finnish AINS Group together
with subconsultants VTT Technical Research Centre of Finland and BGE Technology GmbH of
Germany. The group assists NND with the concept development and technical design for their disposal
solution for radioactive waste in Norway.
Norway’s inventory of radioactive waste is characterized by high-level waste from the research reactors
in Halden and Kjeller, taken out of operation. In addition, there will be low and intermediate level waste
from the planned decommissioning of the research reactors and other nuclear facilities. Norway has
also other low-level waste generated by e.g. medical sector. NND is studying several different concepts
for how to update the Norwegian infrastructure for management of radioactive waste. One concept
consists of combining different types of facilities into a National Facility for management of radioactive
waste. The AINS Group and subconsultants are working with NND in developing the National Facility
and estimating the associated costs.
Radioactive waste will be disposed in the National Facility containing following repository types for the
waste:
·
·
·
·

Intermediate depth repository for very low, low- and intermediate-level waste,
Deep geological repository (DGR) for high-level waste,
Deep borehole repository for high-level waste as an alternative to the DGR,
Landfill-type repository as an option for non-radioactive decommissioning waste,
mainly soil and concrete.

Repository types and the National Facility have been presented in the report “Concept Description for
Norwegian National Disposal Facility for Radioactive waste“ (Ikonen et al. 2020) and are introduced
shortly in the Chapter 2 of this report.
This report is the cost estimation study for the National Facility. The total costs are calculated as those
for site investigations, investment, operation, and closure for each repository type without specifying a
specific site. A generic site with granitic rock was considered as a reference case.
Cost of the land acquisition for the site is not included in the costing. Cost estimation covers the costs
that will occur during the lifetime of the National Facility. For example, monitoring costs until 2150 are
included but possible post-closure costs after closure on the National Facility are excluded.
All costs are calculated and presented in Euros. The prices do not include the value-added tax (VAT).
Cost estimation is based on working methods used in EU-countries and average EU-prices of materials
and labour costs are applied. It should be noted that the price level in Norway may differ from the price
level in EU-countries.
The cost level is 1/2020. The interest rate of the money has not been taken into account.
Owner costs are included in the investment costs, closure costs and partly in the operational costs.
Owner costs contain developing costs, design costs, project costs and license costs. Developing costs
include only “normal level costs”, which are the costs that are needed for construction in normal case,
for example grouting development in particular rock conditions.
During the lifetime of a radioactive waste management program, a significant amount of research and
development activities take place much before the construction of the facility begins. The research and
development (R&D) activities support for example generic concept developments and long-term safety
issues. R&D costs and other waste management costs (encapsulation and transports) before
construction of the National Facility are not included in this work, which is bounded inside the National
facility site.
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Generally, owner costs are estimated as:
·
·
·
·
·

Initiation fees to systems such as electric network, IT network, water distribution,
sewage system and district heat distribution 1%
Construction supervision costs 2%
Developing and licence costs 2,2 - 4,8%
Design and survey costs 4,3 - 7,4%
The usage costs of the construction site 1 -2 %.

In this report owner costs are assumed to be 3 - 15% of the investment costs depending on the facility
type and its lifetime.
Different costs are calculated with different methods considering that the current design maturity of
specific items differ from each other. For example, backfilling technique and materials are not defined
in detail yet and hence the costs cannot be calculated in detail.
Contingencies for unspecified costs are included in the summary tables. Contingency includes different
kind of uncertainties. Reasons for uncertainties are:
·
·
·
·

Very early design phase, conceptual design. There may be systems that are not yet
well designed, defined or known. Designs may change in later design phases. Usually
also costs will change.
Technology and working methods may change and this may change the costs as well.
The price of some materials may change differently from the normal inflation rate. For
example, the price of bentonite could change, and this would have a strong impact on
the total costs.
Geology, fracturing, fracture zones, groundwater conditions, groundwater
geochemistry, rock mechanical conditions and meteorological conditions may be
different from what was assumed.

Contingencies are supposed to increase the costs, not to decrease the costs.
Contingency for uncertainty does not include changes in the amount of waste or changes in the actual
repository concept; for example, if horizontal disposal concept (KBS-3H) for high level waste is selected
instead of vertical disposal concept (KBS-3V).
The National Facility and the overall schedule of the project is presented in Chapter 2. Chapter 2
includes also other scenarios for the schedule and discussion about the timing of repository closure.
The National Facility can be closed phase-by-phase or in one campaign at the end of the operation
period.
Costs for the site investigations are presented in Chapter 3. Site investigation costs are estimated for
preliminary site investigations and for detailed site investigations. Estimations are done for one site. This
information can be used later when more information about the siting process in Norway is known. Site
investigation costs can be used also in case more than one facility will be constructed.
Chapter 4 includes costs for above ground parts of the National Facility. If some part of the above ground
facility is needed only for one repository type, corresponding costs are introduced in Chapter 5, 6, 7 and
8.
All costs for each repository type are presented in Chapters 5-8. Each Chapter also includes the costs
that are needed for the site investigations in the selected site to locate the repository exactly on the site
and to decide exactly the depth of the repository.
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8

Intermediate depth repository
Deep geological repository
Deep borehole repository
Landfill repository

6
Unntatt offentlighet, jf offentleglova §15 3.ledd

Chapter 9 incudes estimation for other scenarios:
·
·
·

Reprocessed vitrified high-level waste
Reprocessed metallic intermediate level waste
Non treated high-level waste

The work force that is needed for the National Facility is estimated in Chapter 10. Only the personnel
that will participate directly in construction, operation and closure of the project are included. Personnel
for hotels, restaurants etc. are not included in the estimations.
Finally, total costs of the National Facility are collected and presented in Chapter 11. This Chapter also
includes some consideration about the costs for construction of a small nuclear waste facility, for
example how research and development that is already done in other countries can be utilized.
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2

National Facility

The National Facility consists of above ground facilities and underground repositories. An operation
building, a waste reception building, a packing plant, some auxiliary buildings and infrastructure are
constructed above ground. A landfill repository for non-radioactive waste is also prepared to be
constructed above ground. Underground part of the National Facility includes repository for very low
level, low level and intermediate level waste and another repository for high-level waste (DGR) located
deeper. National Facility has been presented in the report “Concept Description for Norwegian National
Disposal Facility for Radioactive waste“ (Ikonen et al. 2020).
The repository for very low level, low level and intermediate level radioactive waste is called Intermediate
depth repository. Waste halls are located 100 metres below the ground surface. Connections to the
ground level are via the access tunnel running at a slope of 1:10, and via three vertical shafts which
comprise of a personnel shaft, an inlet air shaft and an exhaust air shaft.
Two alternatives for high-level waste disposal have been designed. They are Deep Geological
Repository (DGR) and Deep Borehole Repository. In the DGR waste is placed in the deposition holes
that are drilled in the bottom of the deposition tunnels. Deposition tunnels are located in -400 meters
level, 300 m below the Intermediate depth repository. The access tunnel, inlet air shaft and exhaust air
shaft continue from the Intermediate depth repository level to the DGR depth.
Alternatively, high-level waste can be disposed in a deep borehole. This alternative is called Deep
borehole repository. In the concept description the depth of the borehole was chosen as 3500 meters.
Waste canisters are emplaced in the lower part of the borehole and the upper part of the borehole is
sealed. An emplacement building is constructed directly above the borehole on the surface (Ikonen et
al. 2020).
The waste inventory for the National Facility is presented in Table 2-1.
Table 2-1. Inventory data used for the design basis of the National Facility (based on Ikonen et al. 2020).
KBS-3 canisters are the canisters for the Deep Geological Repository. BSK canisters are for borehole
disposal.

Waste type

Tons

m3

33 462

13 743
10 605
1 600

Spent fuel
Non-radioactive waste (concrete, soil)
Waste to VLLW/LLW repository
Waste to ILW repository

Packages
28 KBS-3 canisters
or 69 BSK canisters
1165 containers
51 000 barrels
1383 boxes

The National Facility is illustrated in Figures 2-1 and 2-2. Figure 2-1 shows the facility with the Deep
geological repository and Figure 2-2 with the Deep borehole repository.
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Figure 2-1. Illustration of the National Facility in case of Deep geological repository for HLW disposal.
Figure AINS (Ikonen et al. 2020).

Figure 2-2. Illustration of the National Facility if deep borehole is used for HLW disposal. The borehole
is the thin black line below building 15, and it continues out of the figure with the red arrow. Figure AINS
(Ikonen et al. 2020).
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According to the general schedule for the National Facility, it is assumed that around 25 years are
needed for preparations, construction and licensing of the facility, Figure 2-3. Preparations include e.g.
political decisions, development of the concept and safety case. After construction and testing, the
operation can start. Start of the operation is assumed for 2050, Figure 2-4.

Figure 2-3. The general schedule for planning, construction and commissioning of the National Facility.
“Year n” is currently planned to be 2023. Source: NND.

Operations will start by disposing of the spent fuel either in the deep geological repository or in the deep
borehole repository. This operation will take roughly 2 years for the deep geological repository or less
than 1 year for the deep borehole repository.
Non-radioactive waste will be emplaced in the landfill repository or possibly in lower parts of the National
Facility as part of backfill material if the deep geological repository is chosen for the disposal of the spent
fuel. In this case some of the openings between -100 m and -400 m levels could be backfilled with the
non-radioactive waste. Deposition of the non-radioactive waste will be done after disposal of the spent
fuel and will take a couple of years.
The next phase in the overall schedule is the disposal of decommissioning and legacy waste. The
emplacement of existing decommissioning and legacy waste will take roughly three years. After that the
disposal of waste from different sources, e.g. hospitals and industry, can be started. This can be done
in campaigns that will be defined and decided later or always when more waste is accumulated.

Figure 2-4. Overall schedule. Figure AINS (Ikonen et al. 2020).
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When all waste is disposed, closure of the National Facility can start. All the underground openings are
backfilled and sealed, and above ground structures can be removed. This will take a couple of years
(Ikonen et al. 2020).
During the operational phase of the National Facility number of personnel will vary depending on the
repository type that is operated at that time. Some of the persons will work both above ground and
underground. Operation organisation for the facility will be defined later. In this cost estimation in
average 20 employees are assumed to work in the operation organisation that runs the facility after
disposal of the spent fuel. Personnel cost are allocated for above ground facilities, Chapter 3.
The cost estimation in this report is based on the overall schedule above. However, there are several
possibilities for how to operate the facility and to change the order in which waste is emplaced. Cost
estimates for different operation strategies and different schedules can be calculated using information
presented in this report.
It is assumed that spent fuel, decommissioning and legacy waste and non-radioactive waste for this
facility is not generated after 2050. Therefore, operation will be started with these waste categories and
radioactive waste from hospitals and industry will be emplaced last. Temporary storages for spent fuel,
decommissioning and legacy waste and non-radioactive waste can be closed after disposal of
corresponding waste. The sequence of disposal of these waste categories can be changed but if deep
geological repository is chosen for spent fuel and if parts of this repository are used for disposal of nonradioactive waste, the following order seems to be logical: 1) spent fuel, 2) non-radioactive waste and
3) decommissioning and legacy waste.
Each repository type is assumed to be closed immediately after all waste is emplaced for that repository.
However, repositories can be kept open longer if required. One reason to keep some parts of the facility
open could be for example preparation for possibility to receive more waste later, or to keep retrievability
of the waste simpler. If rooms are kept open longer than needed, more costs are accumulated from
guarding, personnel, maintenance and reparation, seepage water pumping, ventilation etc.
Retrievability is not a requirement in Norway as of today. Possible retrieval of the waste would anyway
be an important aspect for the overall schedule and operation of the National Facility if required. If the
retrievability of the spent fuel would be important, non-radioactive waste should not be emplaced in the
parts of the deep geological repository because these parts might be needed to be opened later.
According to the overall schedule (Figure 2-4), the National Facility will be constructed in one campaign
before operation and disposal of any waste will be started. This is simple and economically good
practise. Construction works and excavations would not disturb emplacement of radioactive waste. Also
security and safe guards would be easier to arrange. However, construction of some parts of the
National Facility can be done in several phases if it is later analysed as a better option. This decision
may increase construction costs.
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3

Siting, site investigations, planning

The siting process for the National Facility will be developed later. This Chapter introduces siting cost
components generally. This information can be used later when more information about the siting
process is available.
Each national programme develops a siting process, siting criteria, site investigations and weighting
criteria to be used for their facility own country-specific issues, schedules, and targets. For example, in
some countries social acceptance might have more importance compared to the costs. The site
selection process has often several steps starting with general or regional studies. Figure 3-1 shows an
illustration of the site selection scopes from Sweden (SKB) and Finland (Posiva). In Finland preliminary
site investigations were carried out during 1987 – 1992. Three sites were chosen to detailed site
investigations which were performed during 1993 – 2000. Olkiluoto was selected in 2000.

Figure 3-1. Visual depiction of site selection scopes in Sweden (SKB) and Finland (Posiva) (Ikonen et
al. 2020).

This report present siting costs in two phases based on general knowledge on siting process and site
investigations in other countries. The phases have assumed to comprise 1) preliminary site
investigations and 2) detailed site investigations. Costs are presented for a single siting area; information
can be used accordingly when number for each site investigation phase is decided.
Preliminary site investigation costs are presented in Table 3-1. Preliminary site investigation on one site
will last 2-4 years depending on the investigation program.
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Table 3-1. Preliminary site investigation costs for one siting area (EUR).
EUR
450 000
2 250 000
300 000
300 000
600 000
200 000
1 500 000
400 000
6 000 000

Activity
Surface geotechnical investigations
Drilling, borehole investigations
Hydrological investigations
Geochemical investigations
Rock mechanics
Other investigations
Interpretation activities
Additional cost items
Total

Costs for detailed site investigation are presented in Table 3-2. Detailed site investigation on one site
will last 3-5 years depending on the investigation program.

Table 3-2. Detailed site investigation costs for one siting area (EUR).
EUR
300 000
12 000 000
900 000
300 000
900 000
300 000
300 000
800 000
15 800 000

Activity
Surface geotechnical investigations
Drilling, borehole investigations
Hydrological investigations
Geochemical investigations
Rock mechanics
Other investigations
Interpretation activities
Additional cost items
Total

An example of the site investigation costs is presented in Table 3-3. In the example four sites are chosen
for preliminary site investigations. Detailed site investigations are continued in two sites. Total costs of
the site investigation are 55,6 MEUR.
Table 3-3. Example of site investigation costs in two phases (EUR).

Investigation phase
Preliminary site investigations
Detailed site investigations
Total

Costs / site
6 000 000
15 800 000

Number of
sites
4
2

EUR Total
24 000 000
31 600 000
55 600 000

Long-term safety of the nuclear waste facility is analysed in “safety cases” during development of the
project and design of the repository. Typically, the first safety case is done during the preliminary site
investigations to support the decision for the site selection. This may be needed for several sites. A
detailed safety case is done during detailed site investigations to support the construction license for the
facility and second detailed safety case during construction of the facility to support operation license
for the facility. Costs for the safety cases are presented in Table 3-4.
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Table 3-4. Safety case costs for one municipality (EUR).

Activity
Safety case to support site selection
Detailed safety case to support the construction license
Detailed safety case to support the operation license
Total

EUR
2 000 000
5 000 000
5 000 000
12 000 000
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4

Facilities above ground

The National Facility has surface facilities and their primary function is to support underground
operations and public acceptance. Additionally, a landfill repository for non-radioactive waste will be
constructed above ground. Schematic view of possible arrangements above ground is presented in
Figure 4-1.

Figure 4-1. Buildings at the disposal site: 1) Office building 2) Visitor centre, 3) Operation building, 4)
Guard, 5) Ventilation building, 6) Tunnel portal building, 7) Packaging plant area, 8) Waste reception
building, 9) Maintenance and storage hall, 10) Research building, 11) Backup power supply, 12)
Refuelling station, 13) Control, 14) Sedimentation pool option, 15) Emplacement building, 16) Base, 17)
Deep borehole area, 18) Landfill repository option, 19) Container laydown area option, 20)
Storage/construction area. Figure AINS (Ikonen et al. 2020).
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4.1 Site investigations, planning
Information about site conditions is needed for the design of above ground structures and buildings.
Rough estimate of the costs is 1 000 000 Euros.

4.2 Investments / construction
Investment costs for the above ground buildings and structures are summarized in Table 4-1.
Table 4-1. Investment costs (EUR).

Investment / construction
Buildings and structures
Equipment, installations
HVAC, electricity
Infrastructure
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
34 846 000
8 310 000
8 712 000
27 038 000
11 836 000
90 740 000
27 222 000
117 963 000

Costs for buildings and structures include construction costs for all buildings that are listed in Figure 41 except costs for emplacement building, base, deep borehole area, landfill repository, container
laydown area and storage/construction area. Emplacement building, base and deep borehole area
serve deep borehole repository and costs are therefore allocated for that repository and presented in
chapter 7.2. Construction costs for landfill repository and container laydown area are introduced in
chapter 8 Landfill repository costs and schedule. Costs for the buildings and structures are presented in
detailed in Table 4-2.
A packaging plant for VLLW, LLW and ILW from medicine, research, industry etc. is needed for the
accumulation of Norwegian waste during the 100 operation years of the National Facility. The footprint
area of the packaging plant is 20 x 50 metres. The packaging plant is out of the scope of this assignment
and cost estimate, although an area for this building is reserved.
Equipment and installations include furniture, computers etc. for buildings listed in Figure 4-1.
HVAC and electricity costs for buildings are correspondingly shown separately in Table 4-1.
Infrastructure costs include costs for ground works, fencing, asphalt, draining systems, sewage, water
systems, parks, grass, electricity and lightning for the area and storage/construction area.
In this report owner costs are assumed to be 3 - 15% of the other investment costs – depending on the
facility and its lifetime. Typically, owner costs include design and survey costs, developing and license
costs, construction supervision costs, the usage costs of the construction site and initiation fees to
systems as electric network, IT network, water distribution, sewage system and district heat distribution.
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Table 4-2. Construction costs for the buildings and structures (EUR).

Building / structure
Office building
Visitor centre
Operation building
Guard
Ventilation building
Tunnel portal building
Packaging plant area
Waste reception building
Maintenance and storage hall
Research building
Backup power supply
Refuelling station
Control
Sedimentation pool
Total

EUR
3 040 000
4 960 000
4 144 000
300 000
2 616 000
8 676 000
200 000
6 500 000
3 000 000
360 000
300 000
300 000
50 000
400 000
34 846 000

4.3 Operating
Most of the operating costs of the National Facility are estimated in chapters 5 - 8. Operating costs for
above ground facilities are mainly personnel costs and maintenance costs for above ground buildings.
Costs are calculated for 100 years operation period. Operating costs are presented in Tables 4-3.
It is assumed that in average 20 persons are working in the National Facility. 20 persons include all
personnel that is assumed to participate in the operation above ground and in underground repositories;
for example managers, quality control, monitoring and guarding. Cost for one person is on the average
100 000 EUR/year.
A rough estimate for the energy costs of the repository is 200 000 EUR/year while those for the water
and water treatment costs of the above ground facilities are 30 000 EUR/year.
The maintenance and repair costs are 1% of the construction costs of buildings and structures,
equipment and installations, HVAC and electricity and infrastructure per year. Costs are calculated for
100 years operation period.
The insurance cost includes the insurance for the building. In this chapter the building means buildings,
structures, equipment, installations, HVAC and electricity. The insurance covers fires, water damages,
electrical damages etc. The insurance cost is 0,2% of the investment costs per year. Costs are
calculated for 100 years operation period.
Table 4-3. Operating costs (EUR) per year and for 100 years period.

Operating
Personnel
Energy
Water and water treatment
Maintenance and reparation
Insurance
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR / year
2 000 000
200 000
30 000
789 000
104 000
3 123 000
937 000
4 060 000

EUR Total
200 000 000
20 000 000
3 000 000
78 905 000
10 374 000
312 279 000
93 684 000
405 963 000
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4.4 Closure
Closure costs include costs for the closure phase and are presented in Table 4-4.
Table 4-4. Closure costs (EUR).

Closure
Dismantling of the structures
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
19 416 000
2 912 000
22 328 000
6 699 000
29 027 000

Dismantling costs include removal and transfer of the structures that have been constructed and
installed above ground of the National Facility. Generally, all the structures will be removed after
operation period. Costs for dismantling of the structures are estimated to be 30% of the construction
costs of buildings, structures and infrastructure and 5% of the investment costs for equipment,
installations, HVAC and electricity.
Owner’s costs, 15%, consist of developing costs, design costs, project costs and license costs. Owner
costs are calculated for dismantling of the structures.

4.5 Total costs
Total costs to construct, operate and close above ground parts of the National Facility is presented in
Table 4-5. Operational period is assumed to take 100 years.
Table 4-5. Total costs of the above ground facilities (EUR).

Total costs
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

EUR
1 000 000
117 963 000
405 963 000
29 027 000
553 953 000
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5

Intermediate depth repository costs and schedule

The Intermediate depth repository is designed for very low level, low level and intermediate level
radioactive waste. The repository will be excavated at 100 meters depth. Figure 5-1 illustrates the
intermediate depth repository.

Figure 5-1. Intermediate depth repository for VLLW, LLW and ILW waste including three shafts and
access tunnel. Figure AINS (Ikonen et al. 2020).

Connections to the intermediate depth repository are the access tunnel, personnel shaft, inlet air shaft
and exhaust air shaft. Totally eight halls for very low and low level waste as well as one hall for
intermediate level waste are located in 100 meters depth. Length of the VLLW/LLW halls is about 100
meters. Technical rooms that are constructed in the same depth are control and maintenance rooms,
parking halls, electrical rooms and a sedimentation pool with a pumping station. The length of the access
tunnel is roughly one kilometre and the depth of the shafts is 100 meters.
Intermediate level waste is transported to the ILW hall in a specially designed vehicle. The same vehicle
or a tractor platform can be used for VLLW/LLW transports. Unloading of the waste and emplacement
to the waste halls is carried out with a remote-controlled crane or forklift. The emplacement of existing
decommissioning and legacy waste will take roughly three years. After that the disposal of waste from
different sources, e.g. hospitals and industry, can be started. This can be done in campaigns that will
be defined and decided later or always when more waste is accumulated.
After all VLLW, LLW and ILW are disposed, structures (walls, floors, doors, ventilation channels,
electricity supply etc.) from the Intermediate depth repository will be removed and the facilities in 100
meters level, shafts and access tunnel will be backfilled. Finally, concrete plugs will be constructed in
the upper parts of the shaft and access tunnel to prevent inadvertent human intrusion to the repository
(Ikonen et al. 2020).

5.1 Site investigations, planning
After the site is selected for the National Facility, more detailed site investigations are still needed on
the site for Intermediate depth repository to locate the repository exactly on the site and to decide the
exact depth of the repository. These detailed site investigations include drilling, borehole investigations,
hydrogeological investigations, rock mechanics and other investigations. A rough estimate of the site
investigations is presented in Table 5-1.
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Table 5-1. Site investigation costs for locating the Intermediate depth repository (EUR).
EUR
5 000 000
5 000 000

Site Investigations
Detailed site investigations on the site
Sub-total

5.2 Investments / construction
Investment costs for Intermediate depth repository are summarized in Table 5-2.
Table 5-2. Investment costs (EUR).

Investment / construction
Excavation
Construction
Systems
Equipment
Investigations during construction
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
19 199 000
8 702 000
15 000 000
8 000 000
4 000 000
8 235 000
63 136 000
18 941 000
82 077 000

Excavation costs include all underground excavations. This cost item includes also rock support and
grouting of the tunnels and shafts.
Construction costs include all construction in underground excavations. This covers for example floors,
wall and doors that will be constructed in the Intermediate depth repository.
Costs for systems are rough estimates. HVAC systems are assumed to include for example the heating
system, plumbing system, drainage system, ventilation system, building automation. Electrical systems
are assumed to include for example power supply, lighting, telecommunication, telephone, loudspeaker,
antenna, mobile phone, fire detection, camera control, access control and alarm systems.
Equipment includes personnel shaft lift, crane, transport vehicles and all other equipment that are
assumed to be needed for the operation of Intermediate depth repository.
Costs for the investigations during construction are estimated assuming 4 years period for excavation
and construction works.
In this report owner costs are assumed to be 15% of the other investment costs. Typically, owner costs
include design and survey costs, developing and license costs, construction supervision costs, the
usage costs of the construction site and initiation fees to systems as electric network, IT network, water
distribution, sewage system and district heat distribution.

5.3 Operating
Dominating operating costs are personnel costs because of very long operation period. Personnel costs
are allocated for above ground facilities. Some cost items are calculated based on the costs per year
and assuming a 95 year operational period for the disposal of very low level, low level and intermediate
level waste in the repository. Disposal of the waste from hospitals, industry etc. can be done in
campaigns that will be defined later or always when more waste is accumulated. Operating costs have
been calculated assuming that all costs are similar for each year meaning for example that personnel
work with full effort for 95 years.
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Operating costs are presented in Table 5-3.
Table 5-3. Operating costs (EUR) per year and for 95 years period.

Operating
Waste packages
Backfilling and plugs
Energy
Water and water treatment
Maintenance and reparation
Insurance
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR / Year

EUR Total
8 558 000
2 697 000
14 250 000
4 750 000
30 117 000
9 671 000
1 668 000
71 731 000
21 519 000
93 250 000

150 000
50 000
317 000
102 000
619 000
186 000
805 000

Costs for 200 litres barrels are assumed to be 100 EUR/barrel and costs for concrete containers 2500
EUR/container.
Backfilling and plugging costs in the operation phase includes the backfilling and closure of the waste
halls. Backfilling costs for the other parts of the intermediate depth repository are included in the closure
costs. The unit cost for the backfilling is assumed to be 65 EUR/m3 and for the plug 1000 EUR/m3.
Rough estimate for the energy costs of the repository is 150 000 EUR/year.
Rough estimate for the water and water treatment costs of the intermediate depth repository is 50 000
EUR/year.
The maintenance and reparation costs are 1% of the construction costs, of the equipment and of the
systems per year. Costs are calculated for 95 years operation period.
The insurance cost includes the insurance for the building. In this case the building means the
intermediate depth repository. The insurance covers fires, water damages, electrical damages etc. The
insurance cost is 0,2% of the investment costs per year. Costs are calculated for 95 years operation
period.

5.4 Closure
Closure costs include costs for the closure phase and are presented in Table 5-4.
Table 5-4. Closure costs (EUR).

Closure
Dismantling of the structures
Backfilling
Plugs
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
3 361 000
6 654 000
5 122 000
2 270 000
17 407 000
5 222 000
22 629 000

Dismantling costs include removal and transfer of the structures that have been constructed and
installed in the intermediate depth repository. Generally, all the structures will be removed before closure
of the tunnels. Costs for dismantling of the structures before backfilling is estimated to be 30% of the
construction costs and 5% of the investment costs for systems.
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Backfilling costs in the closure phase includes the backfilling of the tunnels and shafts. Unit costs for the
backfilling in the lower parts of the intermediate depth repository are assumed to be 65 EUR/m3.
The upper parts of the shafts and access tunnel are assumed to be plugged with a concrete structure,
with a unit cost of 1000 EUR/m3.
Owner’s costs, 15%, consist of developing costs, design costs, project costs and license costs. Owner
costs are calculated for dismantling of the structures, backfilling and plugs.

5.5 Total costs
Total costs to construct, operate and close the intermediate depth repository as a part of the National
Facility are presented in Table 5-5. The operational period is assumed to be 95 years. Post-closure
costs are not included, described in Chapter 1 Introduction.
Table 5-5. Total costs of the intermediate depth repository (EUR).

Total costs
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

EUR
5 000 000
82 077 000
93 250 000
22 629 000
202 956 000
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6

Deep geological repository costs and schedule

Deep geological repository is part of the National Facility that is designed for the disposal of the spent
fuel. Repository is at the depth of 400 meters and located below the Intermediate depth repository. DGR
is presented in Figure 6-1.

Figure 6-1. The deep geological repository under the Intermediate level repository. The arrows show
the potential expansion direction if more repository room would be needed. Figure AINS (Ikonen et al.
2020).

The following components of the facility are located at a depth of 400 m under ground level: two
deposition tunnels for 28 deposition holes, two demonstration tunnels, reloading hall, parking hall, safety
center, electrical rooms, the sedimentation pool with the pumping station and air shaft connections. The
access tunnel, inlet air shaft and exhaust air shaft connect the Deep geological repository to the
Intermediate depth repository. The length of the access tunnel is roughly three kilometers (from -100
level to -400 level) and depth of the shafts 300 meters (from -100 level to -400 level).
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During the operation period, the access tunnel vehicle will transfer canister transport containers from
the waste reception building above ground to the reloading hall in the -400 meters level. In the reloading
hall, canisters are reloaded to the canister transfer and installation vehicle. This vehicle transfers the
canisters to the deposition tunnel and installs the canisters in the deposition holes. Operation of the
Deep geological repository will take roughly two years.
The deposition tunnels are backfilled and plugged after the canisters are installed in each deposition
tunnel. After all canisters are installed, structures (walls, floors, doors, ventilation channels, electricity
supply etc.) from the deep geological repository will be removed and the facilities in -400 meters level,
shafts and access tunnel will be backfilled up to the intermediate level repository (Ikonen et al. 2020).

6.1 Site investigations, planning
After the site is selected for the National Facility, more detailed site investigations are still needed on
the site for deep geological repository to locate the repository exactly on the site and to decide exactly
the depth of the repository. These detailed site investigations include drilling, borehole investigations,
hydrogeological investigations, rock mechanics and other investigations. A rough estimate of the site
investigation costs is presented in Table 6-1.
Table 6-1. Site investigation costs (EUR).

Site Investigations
Detailed site investigations on the site
Sub-total

EUR
5 000 000
5 000 000

6.2 Investments / construction
Investment costs are summarized in Table 6-2.
Table 6-2. Investment costs (EUR).

Investment / construction
Excavation
Construction
Deposition holes
Systems
Equipment
Investigations during construction
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
33 571 000
13 494 000
991 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
10 958 000
84 014 000
25 204 000
109 218 000

Excavation costs include all underground excavations, but not drilling of the deposition holes. This cost
item also includes rock support and grouting of the tunnels and shafts.
Construction costs include all construction in underground excavations. This covers for example floors,
wall and doors that will be constructed in the deep geological repository.
Deposition holes include grouting and boring of the deposition holes.
Costs for systems are rough estimates. HVAC systems are assumed to include for example heating
system, plumbing system, drainage system, ventilation system, building automation. Electrical systems
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are assumed to include for example power supply, lighting, telecommunication, telephone, loudspeaker,
antenna, mobile phone, fire detection, camera control, access control and alarm systems.
Equipment includes the canister transfer and installation vehicle and all other equipment that is assumed
to be needed. Operational period of the deep geological repository is very brief, about 2 years. Some
equipment can also be rented. Development costs for the equipment are not included in the estimations.
Costs for the investigations during construction are estimated assuming 5 years period for excavation
and construction works.
In this report owner costs are assumed to be 15% of the other investment costs. Typically, owner costs
include design and survey costs, developing and license costs, construction supervision costs, the
usage costs of the construction site and initiation fees to systems as electric network, IT network, water
distribution, sewage system and district heat distribution.

6.3 Operation
Dominating operating costs are canisters and personnel costs. Personnel costs are allocated for above
ground facilities. During operation phase of the deep geological repository roughly 100 persons are
working on the site. Some cost items are calculated based on the costs per year and assuming a 2 year
operational period for the disposal of spent fuel in the deep repository. Operating costs are presented
in Table 6-3.
Table 6-3. Operating costs (EUR).

Operating
Canisters
Bentonite blocks
Backfilling and plugs
Energy
Water and water treatment
Maintenance and reparation
Insurance
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR / year

200 000
100 000
335 000
136 000
771 000
231 000
1 002 000

EUR Total
10 100 000
1 000 000
2 413 000
400 000
200 000
670 000
272 000
512 000
15 567 000
4 670 000
20 237 000

Costs per canister is assumed to be 300 000 EUR for the smaller canister and 400 000 EUR for the
larger canister.
Bentonite blocks include the costs for the bentonite in the deposition holes. The cost for the bentonite is
assumed to be 350 EUR/t.
Backfilling and plugging costs in the operation phase includes the backfilling and closure of the
deposition tunnels. Backfilling costs for the other parts of the deep repository are included in the closure
costs. Unit costs for the backfilling are assumed to be 300 EUR/m3 and for the plug 1000 EUR/m3.
Rough estimate for the energy costs of the deep geological repository is 200 000 EUR/year.
Rough estimate for the water and water treatment costs of the deep geological repository is 100 000
EUR/year.
The maintenance and reparation costs are 1% of the construction costs, of the equipment and of the
systems per year. Costs are calculated for two years operation period.
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The insurance cost includes the insurance for the building. In this case the building means the deep
geological repository. The insurance covers fires, water damages, electrical damages etc. The
insurance cost is 0,2% of the investment costs per year. Costs are calculated for two years operation
period.

6.4 Closure
Closure costs include costs for the closure phase and are presented in Table 6-4.
Table 6-4. Closure costs (EUR).

Closure
Dismantling of the structures
Backfilling
Plugs
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
4 798 000
19 514 000
225 000
3 681 000
28 218 000
8 465 000
36 683 000

Dismantling costs include removal and transfer of the structures that have been constructed and
installed in the deep geological repository. Generally, all the structures will be removed before closure
of the tunnels. Costs for dismantling of the structures before backfilling are estimated to be 30% of the
construction costs and 5% of the investment costs for systems.
Backfilling costs in the closure phase includes the backfilling of the tunnels and shafts that are below
the intermediate depth repository. Unit costs for the backfilling in the lower parts of the deep geological
repository are assumed to be 130 EUR/m3 and in the upper parts of the repository 65 EUR/m3.
The upper parts of the shafts and the access tunnel are assumed to be plugged with a concrete
structure, with a unit cost of 1000 EUR/m3.
Owner’s costs, 15%, consist of developing costs, design costs, project costs and license costs. Owner
costs are calculated for dismantling of the structures, backfilling and plugs.

6.5 Total costs
Total costs to construct, operate and close the deep geological repository as a part of the National
Facility are presented in Table 6-5. The operational period is assumed to be two years. Post-closure
costs are not included, described in Chapter 1 Introduction.
Table 6-5. Total costs of the deep geological repository (EUR).

Total costs
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

EUR
5 000 000
109 218 000
20 237 000
36 683 000
171 138 000
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7

Deep borehole repository costs and schedule

The deep borehole repository is designed for the disposal of radioactive waste in deep geological
formations. It consists of a single borehole in which the waste packages are disposed. For the concept
description the depth of the borehole was chosen to be 3500 meters, of which the lowest 500 meters
are used for disposal of the waste packages. Seal and backfill zones are above the disposal section.
For the costing, it is assumed that the waste is contained in 69 BSK canisters. A schematic display of
the borehole is shown in Figure 7-1.

Figure 7-1. Schematic illustration of the deep borehole disposal concept for Norway.

For the construction phase, a surface area of about 150x150 meters is required for the drilling
equipment, the drilling rig itself and other supporting facilities. It also includes area for the transportation
and material storage. Once the construction (drilling and casing of the borehole) is completed, the
surface area is converted to disposal operation. The same surface space area is assumed for the
disposal operations. After the disposal operation, all the equipment will be dismantled, and the borehole
sealed and plugged to surface.
After completion of all operational steps, the surface structures and buildings are dismantled and only
the long-term monitoring equipment will stay in place.
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7.1 Site investigations and planning
Based on the existing site investigations studies the data is further analysed. This information feeds in
the site specific geological model. This data is the basis for the detail planning process of the borehole.
The cost is considered single lump sum and presented in Table 7-1.
Table 7-1. Site investigations and planning costs for the deep borehole repository (EUR).
Site investigations, planning
Lump sum (for geological modelling, desktop studies based
on the available data, data screening and the development
of the drilling program)
Total

EUR
1 500 000

1 500 000

7.2 Construction / drilling
The largest single cost item is the drilling of the borehole. This cost includes casing, cementing, energy
and so forth. Construction costs are summarised in Table 7-2.
Table 7-2. Investments / construction costs for the deep borehole repository (EUR).
Construction / drilling

EUR

Construction of surface facilities
Borehole (including drilling, completing, coring, Measuring
while drilling, Logging while drilling)
Setup of a groundwater monitoring system in the area
Owner’s cost (Management, admin, engineering, design)
Sub-total
TOTAL

4 000 000
63 000 000
1 500 000
2 055 000
70 555 000
97 077 500

Contingency for
uncertainty and
risks
10%
40%
10%
1

26 522 500

Before drilling operations can start and the drilling rig and equipment can be put in place, the surface
area needs to be prepared. This includes the roads, administration building, fences and setting up
containers for the workers.
Drilling costs are depending on numerous factors. The main cost driver is the rig time (rig rent, human
resource, and energy). It is important to note that rig time does not mean drilling time. The total operation
time often consists of about 50% drilling. In addition, the geologic formation to be penetrated plays a
role. Rate of penetration (ROP) is dependent on the hardness of the formation. Harder formations, such
as crystalline rock, require more time than soft formations such as shale. Another cost driver is the drill
bits. The formation hardness has an impact on the drill bit choice. Hard formations require more robust
and more complex bits, as well as a greater total number of bits. In addition, costs are considered for
drilling fluids and the drill string. For the completion of the borehole construction, casing pipes and
cement are required.
Typically, all drilling costs are summarized and are in total set by the drilling contractor. In most cases,
a day rate is set for the rig rent and work force. This rate includes the above listed items (e.g. drill bits).
The day rate varies depending on the size of the rig, the type of operation and so on. A rough estimate
of 75.000 EUR per day is considered for this cost estimate work. All usual drill site equipment is included
in this day rate.

1

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the
(sub-)total cost similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.
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Because larger diameter boreholes are not drilled frequently, there is not much cost information
available. The estimates in this report are based on a costing example for a large diameter borehole
(final diameter more than 1,0 meter) by Bracke et al. (2016). The diameter and depth of the borehole
were extrapolated to the current concept. A similar approach was made for the costing. The costs have
been crosschecked against similar sources and seem to be realistic. Conventional hydrocarbon wells
or even small diameter geothermal wells can be drilled for just over 20 million EUR (Hossain, 2015).
Herbert et al. (2019) summarized most of the recent cost estimations. The cost ranged from
7 million USD in 2000, which is roughly 9 million EUR today (Harrison, 2000), up to 75 million USD in
2017 (63 million EUR today) (Rigali et al., 2017). However, it is not fully clear what was included in these
numbers. In many cases, there are no extensive investigations of the borehole required – compared to
the radioactive waste disposal facility. Therefore, no costs for coring and characterisation or similar are
considered. In scientific boreholes, where investigations are carried out, the total costs are often two or
three times higher than in more standard drilling operations. For large diameter boreholes, extensive
investigations are usually necessary.
Drilling companies may provide lower costs for similar depth wells but they are smaller in diameter.
Costs for those ranges about 25 to 30 million EUR, including the completion and well testing activities.
The smaller diameter hole would provide only limited volume for the waste disposal. Therefore a second
or a third borehole is required, which will increase costs. A factor here is the scaling of the potential
waste volume per borehole.
During the drilling process, the borehole is characterized. Not only to gather information for the operation
period, but also to confirm the stability of the hole for safety analyses. Other than coring, the most
common tools for this are measuring while drilling (MWD) and logging while drilling (LWD).
The basis for the costs presented above is a correlation of the cited literature and a downscaling of the
cost of a larger diameter borehole (final casing diameter 1118 mm, final depth 5000 m) presented in
Bracke et al., 2016.
During the drilling operation, the groundwater monitoring system plays a role. This has been taken into
account in the costing. These systems secure that potential drilling fluid losses into the groundwater will
be detected immediately and counteractions to this can be taken to avoid short and especially long-term
environmental damage.

7.3 Operating
Facility operation consists mainly in emplacing the waste. A breakdown of the operating costs is shown
in Table 7-3.
Table 7-3. Operating costs for the deep borehole repository (EUR).
Operating

EUR

Canisters
Disposal operation (running the disposal rig via drill string)
Construction work during disposal (backfilling of the buffer
zone between the canisters)
Owner costs
Sub-total
TOTAL

1 725 000
2 550 000
750 000
150 750
5 175 750
6 118 200

Contingency for
uncertainty and
risks
50%
30%
20%
2

Based on calculations carried out in (Ikonen et al. 2020), 69 canisters are required for the borehole
disposal. Since most canisters are only designed as prototypes, no exact costs are available. Arnold et
al. (2011) gave canister material costs, which was used as a reference for the canister costs. For this
2

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the
(sub-)total cost similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.
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costing work 25.000 USD per canister was assumed. Depending on the final design of the canister and
the materials used, this number can change significantly. Currently there are no commercially available
canisters for the deep borehole disposal operations. This is most likely to have an impact on the costs
additionally since canister costs are uncertain. In many cases the waste processing and packaging are
carried out by the same company who manufactures the canisters.
The disposal of the canisters is designed to be carried out via drill string. To calculate the required
project time and the correlated costs for this sub-item, the day rates of stationary drilling rigs have been
considered. Additionally, the drill string trip times (down and up once per canister) of the Innova Rig
were used. Combining all those factors and the number of canisters and the resulting trip length in total,
the disposal operation costs result in about 2.5 million EUR. This calculation is based on the tripping
speed of the Innova Rig with costs estimates from Bates et al. (2012).
To reduce the weight put on the canisters and provide a stable environment in the borehole, backfilling
of the empty spaces between the canisters is necessary continuously during the disposal operation.
Since this leads to additional rig time, it is closely linked to the costs. The total costs are calculated for
a 3-month operation time. This is roughly the time required to dispose all the 69 canisters in the deep
borehole.
In this work the cost of waste processing and packaging in the canisters, and the transportation to the
disposal site are excluded.

7.4 Closure
The final item on the list is the closure of the borehole. Compared to many other operations, this is
relatively simple and will require less work. The closure costs are presented in Table 7-4.
Table 7-4. Closure costs for the deep borehole repository (EUR).

Closure
Dismantling of structures
Estimated borehole sealing and backfilling costs (including
material, rig costs and crew)
Owner costs
Sub-total
TOTAL

EUR

500 000
10 000 000
1 050 000
12 600 000
13 750 000

Contingency for
uncertainty and
risks
20%
20%
3

The borehole is expected to be closed and sealed right after the disposal of the canisters is finished.
Therefore, no additional costs to hold the facility open is considered.

7.5 Total costs
Total costs of the different items are presented in Table 7-5. The site investigation and planning phase
uses the already existing information and knowledge from the siting and site investigations phase of the
entire National Facility. The actual construction and drilling process will be the most time-consuming
item. Still, a borehole of the considered depth can usually be drilled in less than a year. Having the
special challenge of the large diameter in mind, this time frame might be a challenge to be met, but can
still be achieved. The operation itself, which is mainly the packaging of the waste in the canisters and
then disposing the canisters is planned to take roughly a quarter of a year. Closing and sealing of the
borehole can be done within a period of approximately a week to a month.

3

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the
(sub-)total cost similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.
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The deep borehole concept used in this costing work is based on generic conservative assumptions.
The current cost estimate also presents quite high uncertainties (additional costs) due to the early stage
of the concept development. It is expected that there is room for design optimisation regarding the
geometry of the borehole, emplacement technique and canister type, among other things. As the
concept is further developed and the design is refined, also the added contingencies can be reduced.
These all will have an effect on cost values in future estimates. Post-closure cost are not included,
described in Chapter 1 Introduction.
Table 7-5. Total costs for the deep borehole repository (EUR).
Total costs, including the contingencies
Site investigations and planning
Construction / drilling
Operating
Closure
Total

EUR
1 500 000
97 077 500
6 118 200
13 750 000
118 445 700
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8

Landfill repository costs and schedule

The planned landfill repository for non-radioactive waste from decommissioning of the nuclear facilities
in Halden and Kjeller is part of the National Facility. The waste deposited in the landfill repository will
consist of decommissioning waste classified as non-radioactive. However, the repository is designed in
such a way that it would be suited for accepting very low-level waste in case of future need and toreduce
the consequences of erroneously characterizing some decommissioning waste as non-radioactive.
For this cost estimate, it is assumed that a single disposal facility will be implemented and that the landfill
repository will be co-located with the repositories for intermediate level and high-level radioactive
wastes. Figure 8-1 shows a possible layout for this disposal facility option.

Figure 8-1. National facility above ground arrangements and 24.8 hectares footprint for the case where
HLW is disposed in deep borehole and the option to co-locate the planned landfill repository for nonradioactive decommissioning waste is used. Areas/structures 18 and 19 represent the landfill repository
and the related container laydown area. Figure AINS (Ikonen et al. 2020).

A possible preliminary conceptual design of the landfill has been described in Ikonen et al. (2020) and
shown in Figure 8-2.
The conceptual design of the landfill repository (Figure 8-2) as well as this cost estimate is based on the
assumption that decommissioning waste will be delivered in 20-feet containers, which is one option but
not mandatory. The landfill repository consists in general of the foundation structures including natural
and engineered barrier layers and the waste form consisting of waste packages. Backfill material is
placed around the waste packages and the cover structures placed above and around the waste.
The current cost estimate has been carried out based on the assumption that the requirements to be
fulfilled are similar to those that are typical for conventional landfill facilities. Accordingly, the estimated
costs have been largely based on unit costs derived from typical costs for the construction and operation
of conventional landfills (Duffy 2005).
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Figure 8-2. Plan view and cross section of conceptual layout of landfill repository.

8.1 Site investigations, planning
After the site for the National Facility has been selected, more detailed site investigations are still needed
at the planned landfill area to determine e.g. the specific hydrogeological conditions and the bearing
capacity at the site. However, compared to the site investigation costs to be expected for the
underground facilities the respective efforts are significantly lower. A rough estimate of the site
investigation costs based on a typical percentage of the total construction costs (10%) is presented in
Table 8-1. Site investigation costs for the landfill repository (EUR).
Site Investigations

EUR

Detailed site investigations on the site
Sub-total

658 375
658 375

TOTAL

757 130

Contingency for
uncertainty and
risks

98 755
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8.2 Investments / construction
Investment costs are summarized in Table 8-2.
Table 8-2. Investment costs for landfill repository (EUR).

Investment / construction
Buildings (common facilities with other modules)
Fencing
Roads and Parking
Equipment
Construction costs
Owner costs (15%)
Sub-total
TOTAL

EUR

0
8 000
175 000
542 000
5 000 000
858 750
6 583 750
7 571 300

Contingency for
uncertainty and
risks
15%
15%
15%
15%
4

-

It is assumed that surface buildings used for administration, workshops etc. will be used commonly with
the other repositories so that no additional costs for buildings will be incurred for the landfill repository.
For fencing costs, only additional fence length and gates were considered compared to the facility layout
without landfill repository. In the same way only additional roads were considered that would be required
if the landfill repository is added to the National facility.
For estimating the investment costs needed for equipment, a modular truck scale and related computer
system was considered as well as wheel wash facilities.
The construction costs include the main activities of site survey, clearing and levelling the site for landfill,
container laydown area, roads etc., and cost for constructing the foundation structure, the leachate
system and the related QA and QC effort for the complete construction phase.
The owner costs are assumed to be 15% of the other investment costs. Typically, owner costs include
design and survey costs, developing and license costs, construction supervision costs, the usage costs
of the construction site and initiation fees to systems as electric network, IT network, water distribution
and sewage system.
Land acquisition costs for the additional area (ca. 7.05 ha) needed for the landfill, the container laydown
area, and surrounding roads etc. are not included in the investment costs.

8.3 Operating
Dominating operating costs are equipment and personnel costs. The cost items are calculated based
on the costs per year and assuming a two-year operational period for the disposal of non-radioactive
decommissioning waste. Operating costs are presented in Table 8-3.

4

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the
(sub-)total cost similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.
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Table 8-3. Operating costs (EUR) for landfill repository.

Operating
Operations
equipment, staff, facilities and general
maintenance
Leachate collection and treatment
Environmental monitoring and sampling
Engineering services (consulting and inhouse)
Owner costs
Sub-total
TOTAL

EUR

1 354 000

Contingency
for uncertainty
and risks
15%

27 000
81 000
162 000

15%
15%
15%

162 400
1 786 400
(893 200 / year)
2 054 360

5

Operation costs involve staffing, utilities, maintenance, and administrative work. Equipment comprises
typical landfill waste handling and transport vehicles and equipment for earthwork. Staff includes
operational personnel for container transport and handling as well as scale operations and
administrative staff.
Typical landfill costs for leachate collection and treatment have been used as well as for environmental
monitoring and sampling. This is based on the assumption that due to the character of the waste to be
disposed of in the landfill repository, there will be no significantly increased requirements in regard to
monitoring and testing even though it is part of a nuclear facility. Depending on regulatory requirements
the necessary effort might be larger.
Engineering costs include planning of disposal operation based on real waste characteristics and
volumes and adaption of closure planning. Owner costs during the operational phase have been
assumed as 10% of the total operational costs.

8.4 Closure
Costs incurred during the closure phase and during the subsequent post-closure phase are presented
in Table 8-4.
Closure costs are clearly dominated by construction costs for the engineered cover of the landfill
repository. For this cost estimate it is assumed that the engineered cover will be composed of a gas
collection layer, a compacted clay layer, a geomembrane, a geocomposite or drainage layer and a layer
of cover soil with vegetation surface.
During construction comprehensive survey work will be required to guarantee the proper implementation
of the planned engineered cover. The estimated costs for the gas management system and the run-off
control system amount to about 15% of the other construction costs. QA/QC costs add a significant part
to the total closure costs as the proper execution of the closure activities are decisive for the proper
isolation of the waste.

5

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the
(sub-)total cost similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.
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Table 8-4. Closure and post-closure costs (EUR) for landfill repository.

Closure and Post-Closure
Construction of engineered cover
Survey work
Gas management system and run-off control system
QA/QC
Owner costs: 20% of other closure costs
Sub-total Closure
Post-closure security and fencing
Maintenance of engineered cover, leachate
mechanicals and landfill gas mechanicals
Wells/probes and environmental monitoring
Sub-total Post-closure, (period of 100 years)
Sub-total Closure and Post Closure
TOTAL

EUR

3 106 000
64 000
451 000
1 073 000
938 800
5 632 800
6 000
2 183 000

Contingency for
uncertainty and
risks
10%
10%
10%
10%
6

10%
10%

565 000
2 754 000
27 000 EUR/year
8 386 800
9 280 560

10%

For the post-closure phase it has been assumed that the active institutional control period will be 100
years. Typical annual costs for post-closure activities for conventional landfills have been used to
estimate the total post-closure costs. The calculated costs depend particularly on possible regulatory
requirements. Accordingly, the uncertainties for these costs are significant.
The main items of post-closure costs are the general maintenance of engineered cover and the
mechanical systems for gas and leachate management and the costs for maintaining the monitoring
wells, laboratory analyses of samples, and other environmental monitoring.

8.5 Total costs
Total costs to construct, operate and close the landfill repository as a part of the National Facility are
presented in Table 8-5. The operational period is assumed to be two years.
Table 8-5. Total costs of the landfill repository (EUR).

Total costs
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure and post-closure operation
Total

EUR
757 130
7 571 300
2 054 360
9 280 560
19 663 400

Considering the total net mass of waste to be disposed of in the landfill (33.000 tons) this leads to
disposal costs of 0,60 EUR/kg. In a presentation on the experience from landfill disposal of very low
level radioactive waste (Aronsson 2019), the range for typical landfill costs was given as 0,30 – 5,0
EUR/kg.
The estimated costs for the Norwegian landfill repository are within this expected range but at the very
low end. Reasons could be the fact that, compared to the example of Ringhals repository given in that
presentation, the total mass of waste is larger. Accordingly, economy of scale might lead to rather low
6

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the
(sub-)total cost similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.
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costs. In addition, for this estimate consideration was not given to land acquisition costs or costs for
surface buildings and other infrastructural construction items that are needed, but already included in
the cost estimate of repositories for other waste types co-located with the landfill.
However, comparatively low costs might also indicate that due to additional or stricter requirements
associated with the disposal of radioactive waste, generally landfill costs for the disposal of radioactive
waste even if it is of very low activity will be higher than those for conventional landfills.
Currently it is unknown how the regulator will classify the planned landfill at the future Norwegian
disposal facility. There is a significant uncertainty that stricter requirements than expected for the
disposal of non-radioactive decommissioning waste might have to be followed. In that case additional
costs might be the consequence.

8.6 Potential impact on costs if landfill is to be licensed as VLLW
repository
For the cost estimate given above, it has been assumed that waste to be disposed at landfill will be nonradioactive waste. It has been assumed that the approach to design and construct it in such a way that
it would be suitable for a repository for VLLW was taken to facilitate waste acceptance procedures for
the non-radioactive waste and to enable NND to also dispose VVLW there if that should be required in
the future.
Should NND wish to license the landfill as VLLW repository instead so that disposal of VLLW would be
possible at any time without additional licensing or technical upgrading of the facility, then additional
costs might arise from different areas.
Environmental monitoring and sampling
For leachate sampling, collection, and treatment as well as for environmental monitoring and sampling
typical costs for conventional landfills have been used as guideline. This was based on the assumption
that due to the character of the waste to be disposed of in the landfill repository there will be no
significantly increased requirements in regard to monitoring and testing even though it is part of a nuclear
facility.
If the landfill shall be licensed as VLLW repository, these costs might be increased. It is not expected
that these costs would be much larger during the operational phase of 2 years, but during the postclosure phase annual costs would probably increase depending on the amount of activity that has been
disposed of.
So far considered:
During operational phase (2 years): ca. 55 000 EUR/year for leachate and environmental monitoring
and sampling.
During 100 years of post-closure phase: ca. 6 000 EUR/year.
In case significant inventory is disposed of in the landfill: 30 000 EUR seems to be more realistic
(laboratory costs of 12 000 EUR plus 30% working time of employee sampling archiving and reporting
at ca. 18 000 EUR). This includes already synergy effects from the ongoing operation of the low- and
intermediate level waste repository. Considering 100 years of post-closure monitoring, the total costs
for monitoring and sampling will sum up to 3 MEUR and the difference to the initial cost estimate to 2,4
MEUR.
Safety Assessment of landfill repository
A generic safety assessment would be needed to define waste acceptance criteria (WAC) for
decommissioning waste. Probably yes. Depending on licensing procedure additional costs 500 000 to
1 000 000 EUR.
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Site investigation
Additional investigations might be required for instance in regard to hydrological conditions or
determination of partition coefficients (kd-values) of underlying rocks. In this regard it seems probable
that similar requirements will arise, but little additional costs are expected for these investigations.
Waste reception
Additional equipment to determine activity of waste, to decontaminate trucks etc. will be needed. Maybe
also additional equipment will be needed for an attached laboratory to identify radionuclide vectors etc.
Additional costs depend on possibility to use a common laboratory for the National Disposal Facility if
existent. Otherwise costs for laboratory tests will increase. Frequency and comprehensiveness of
respective laboratory tests will depend on requirements by the regulator.
There will also be additional paperwork to define character of waste and archive disposed inventory.
Rough estimate: 1 additional Technician at reception: ca. 60 000 EUR/year.
Laboratory testing (periodically taken samples, not each waste load) ca. 1000 EUR per week.
Total estimated costs for 2 years of operation: 120 000 EUR + 100 000 EUR = 220 000 EUR.
An estimate of typical costs for additional equipment required for the waste reception area depends
strongly on expected regulatory requirements in regard to data to be measured at waste reception. A
justified estimate would need some additional investigation in typical requirements and equipment costs.
Possible change of general design
Design as foreseen right now should in general be fine also for VLLW. Maybe the question of voids
inside waste containers has to be properly addressed. As result some additional effort for backfilling
emplaced containers might have to be considered.
However, there might be additional requirements by the regulator if VLLW is to be disposed of as well
as conventional decommissioning waste. However, this is not considered very probable.
Monitoring period after closure
Monitoring period after closure might have to be extended depending on activities and characteristics of
waste. It is not expected though as the complete Facility will be operated for further 100 years anyway,
during which monitoring will be carried out. This should be sufficient for a landfill with small amounts of
VLLW.
Summary
In total very roughly additional costs of ca. 4 MEUR might follow from licensing and operating the landfill
as VLLW facility.
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9

Alternative high-level waste forms

This chapter introduces rough cost estimates for the disposal of high-level waste in case of alternative
waste forms. These alternatives are introduced in the concept description of the disposal facility (Ikonen
et al. 2020).

9.1 Reprocessed vitrified HLW
In the case of reprocessing the high-level waste and receiving vitrified waste form, the 71% decreased
waste volume can be fitted in eight Orano (instead of 28 KBS-3) canisters for DGR or twenty BSK
(Brennstabkokille) canisters (instead of 69 BSK) for borehole disposal. This will affect the number of
DGR deposition holes and the length of deposition tunnel (there will also be some unknown changes for
buffer and backfill methods, which are not considered in this cost estimate). In borehole disposal it will
influence the length of borehole, which can be shortened with 350 meters (original disposal zone length
of about 500 meters, the lowest part of the disposal hole). The vitrified waste form probably needs
different canister design than Orano or BSK, but in this cost estimate it is not considered.
In this case costs for the deep geological repository would be lower. Only one deposition tunnel would
be needed instead of two and it would be shorter. This would decrease excavation and construction
costs slightly. The number of deposition holes would be lower and this will decrease costs also for
deposition hole boring.
The main decrease in the costs would arise from lower canister costs and from the shorter operation
period of the repository. In the base case, the operation period for disposal of high-level waste is
assumed to be roughly 2 years. In case of reprocessed vitrified waste, number of canisters is 71% lower,
28 => 8 canisters. Disposal of 8 canisters is assumed to take roughly 1 year. since a couple of months
are needed to start-up disposal process. This shorter operation period will decrease personnel costs,
energy costs, water and water treatment costs, maintenance costs and insurance costs.
Totally costs would be about 12 MEUR lower for DGR. Changes in the cost estimation for reprocessed
vitrified high-level waste have been collected in Table 9-1.
For the borehole disposal the change in the cost is minimal based on this very preliminary rough
estimate. There will be fewer canisters required, which would reduce the cost by about 1 million euro.
However, the reduction in the borehole length does not have a significant effect on the construction
costs. The cost variations are within the cost uncertainties (contingencies) currently. A more accurate
estimate can only be made when the concept has been developed further.
Table 9-1. Reduction in the costs of the deep geological repository in case of reprocessed vitrified waste
(EUR).

Reduction in total costs
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

EUR
0
-2 325 000
-10 078 000
-76 000
-12 479 000

In this report, the impact on costs for above ground facilities has not been studied in detail. A shorter
operation period would reduce the costs also above ground but the impact on total costs for the National
Facility will depend on how whole facility is operated for 100 years and how the costs are allocated for
different facilities.
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9.2 Reprocessed metallic ILW
If all the spent fuel is reprocessed and 500 canisters of intermediate level metallic waste are received
from Orano, this will result in an increase in the total ILW waste volume. Here it has been assumed that
four Orano canisters are placed per ILW concrete box and this will result 125 extra concrete boxes which
need three extra rows to the ILW concrete basin. Assuming the same density for Orano and KBS-3
canisters, the same 13 t crane shown in Figure 6-2 in Ikonen et al. (2020) can be used to move the
concrete boxes with Orano canisters. This will affect the ILW hall excavation volume (+ 1346 m3) and
excavation length (+4,65 m) and concrete basin volume (+706 m3) in it. There might also be some
unknown changes for backfill methods and some other engineered barriers too which are not considered
in this cost estimate. The associated cost increase for the ILW-facility is approximately 971 000 EUR.
Some of the Norwegian spent fuel cannot be reprocessed. A DGR or deep borehole would therefore be
needed, also in the scenario where spent fuel is reprocessed and metallic ILW is returned. The
associated cost reduction would be small, compared to the total cost of the DGR or deep borehole, as
is the case if vitrified high-level vitrified waste is returned. The exact cost reduction has not been
calculated, because the exact amount of non-reprocessable waste is not available. It is, however,
reasonable to assume that the costs of the DGR or deep borehole would be of the same order of
magnitude as in the scenario where high-level vitrified waste is returned. The total cost of the National
Facility is therefore not assumed to change significantly if metallic ILW is returned.

9.3 Non treated form HLW
Approximately two thirds of the Norwegian spent fuel comprises metallic uranium fuel. Unlike in the
Finnish or Swedish DGRs based on the KBS-3 concept, metallic uranium cannot be relied on to provide
a secondary safety feature through chemical stability of the fuel matrix. This issue may be compensated
for with additional release barriers in the KBS-3 canister and/or DGR buffer, but exact solutions are
unknown and out of the scope of this cost estimation. This alternative waste form is not expected to
change the number of canisters or affect the inventory volume significantly neither in deep geological
repository nor deep borehole repository.
No changes in the cost estimations for the disposal of high-level waste are considered at this stage of
the disposal concept development.
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10 Work force needed
Rough estimates have been made of the work force needed for the different phases of the National
Facility project. Only personnel working on site have been taken into consideration.

10.1 Construction
Construction of the National Facility can be divided in four stages:
1. Above ground facilities and infrastructure
2. Landfill repository
3. Intermediate depth repository
4. Deep geological repository or deep borehole repository
These stages can partly be constructed simultaneously. For example, excavation of the intermediate
depth repository can be started before all above ground facilities are constructed Or excavation of the
deep geological repository can be started before all construction works for the intermediate depth
repository are finished etc.
During construction of the above ground facilities and infrastructure, on average 50 workers are on site
for a period of roughly 3 years. Excavation and construction of the intermediate depth repository will
take about 4 years and on average 25 persons will participate in construction. About the same number
of persons (25) are working on site for the excavation and construction of the deep geological repository
for a period of 5 years.
Construction works for the landfill repository are done mainly already as part of the infrastructure
construction and the corresponding number of workers are already included there.
Construction of the deep borehole repository will take roughly 2 years and on average 10 persons are
working on site.
Totally construction of the National Facility will take roughly 10 years and during this period on average
40 persons will be working on site directly to construct the repositories and buildings.
In addition, personnel from NND and relevant authorities, guarding, cafeterias etc. will be working on
site during the construction of the National Facility. The number of such personnel is estimated to be
100 persons. Thus, the total work force needed on site is roughly 140 persons during a 10-year
construction period.

10.2 Operating
During the operation period of the National Facility most of the persons are working in the buildings
above ground. As described in Chapter 2. it is assumed that 20 persons are working in the National
Facility in average during 100 years operation period. Operation organisation for the facility will be
defined later.

10.3 Closure
After all waste is disposed, the National Facility will be closed. During closure phase average 30 persons
are working for removing of structures, backfilling of tunnels and shafts, and plugging works.
Additionally, roughly 20 persons are working for NND and authorities. Total work force needed on site
is roughly 50 persons during 3-5 years closure period of the National Facility.
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10.4 Total work force
Number of work force needed during different periods is collected in Table 10-1.
Table 10-1. Work force needed.

Period
Construction
Operation
Closure

Number of
workers
140
20
50

Duration
(years)
10
100
3-5
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11 Total costs of the National Facility and conclusions
This report is the cost estimation study for the National Facility. The total costs are calculated as costs
for site investigations following investment, operation and closure costs for each repository types without
specifying a specific site. A generic site with granitic rock was considered as a reference case.
This chapter summaries the costs of the National Facility presented separately for each repository type.
Cost estimates for facilities above ground and for each repository are shown more detailed in the
Chapters 4-8. Cost estimates are based on information reported in the description of the facility (Ikonen
et al. 2020).
All costs are presented in Euros. The prices do not include the value-added tax (VAT).
Cost estimation is based on working methods used in EU-countries and average EU-prices of materials
and labour costs are applied. It should be noted that price level in Norway may differ from price level in
EU-countries.
The cost level is 1/2020. The interest rate of the money has not been taken into account.
Radioactive waste will be disposed in the National Facility containing following repository types for the
waste:
·
·
·
·

Intermediate depth repository for very low, low- and intermediate-level waste,
Deep geological repository (DGR) for high-level waste,
Deep borehole repository for high-level waste as an alternative to the DGR,
Landfill-type repository as an option for non-radioactive decommissioning waste,
mainly soil and concrete.

Total costs of the National Facility are presented in Table 11-1 for deep geological repository alternative
and in Table 11-2 for deep borehole repository alternative.
Siting costs for the National Facility are not considered in this chapter. Costs depend strongly on siting
strategy, siting process and planned site investigations which will be studied and decided later. However,
Chapter 3 in this report contains information that can be used later to estimate siting costs.
It should be noted that even though costs are presented separately for facilities above ground and for
each repository, all estimates are based on the plan that the whole National Facility is constructed and
operated. For example, most of the above ground buildings and infrastructure are shared with all
repository types. Cost estimation for deep geological repository is based on the assumption that the
intermediate depth repository is constructed in any case. However, cost estimations for different
combinations can be calculated based on the information presented in this report. In all new cases or
combinations, a draft plan for construction and operation for modification in question must be done
before cost calculations. At least in very general level. For example, if cost estimation for separate deep
geological repository is wanted, general level plan is needed: Which parts of the intermediate depth
repository will be constructed, which buildings above ground are needed, how large is the organisation
and so on.
Table 11-1. Total costs of the National Facility (MEUR), deep geological repository alternative.
FAG=Facilities Above Ground, IDR=Intermediate Depth Repository, DGR=Deep Geological Repository,
LFR=Landfill Repository.

Total costs (MEUR),
DGR option
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

FAG

IDR

DGR

LFR

TOTAL

1
118
406
29
554

5
82
93
23
203

5
109
20
37
171

1
7
2
9
19

12
316
521
98
947
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Table 11-2. Total costs of the National Facility (MEUR), deep borehole repository alternative.
FAG=Facilities Above Ground, IDR=Intermediate Depth Repository, DBR=Deep Borehole Repository,
LFR=Landfill Repository.

Total costs (MEUR),
Borehole option
Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

FAG

IDR

DBR

LFR

TOTAL

1
118
406
29
554

5
82
93
23
203

2
97
6
13
117

1
7
2
9
19

9
304
507
74
894

Research and development costs are not included in this cost estimation. Costs can be estimated when
research and development plan or strategy is published.
Amount of nuclear waste in Norway is very small compared to most countries using commercial nuclear
reactors. It is understandable that costs per unit in small nuclear waste repository is high. Some of
investments are independent of the amount of waste. For example, site selection costs or the excavation
of an access tunnel.
Some countries are well ahead planning their nuclear waste repositories. Therefore, Norwegian Nuclear
Decommissioning should try to utilize information studied and published in other countries as much as
possible. Some of the publications and information is free of charge, some are not. Anyway, it should
be noted that much of the information and knowledge is site or waste specific. These solutions cannot
just be copied, but same methods or logics may be used.
Current stage of the repository concept design is very preliminary. Therefore, also the cost estimation
is very rough. In this phase, most important is to have all cost components included in the estimation
even though the numbers are preliminary. Cost estimation should be revised when design of the
repository proceeds. Also site conditions will have an influence on the costs and this can be taken into
account when site is selected or possible sites are recognised.
This cost estimation is based on the amount of waste and overall schedule presented in Chapter 2.
Costs can be scaled as a function of waste amount for the repository in question. If the change in the
amount of waste is remarkable, scaling should not be made. Very generally estimated, scaling could be
possible, if the amount of waste in in range -50%...+50% compared to design basis for the repository.
As an example, when amount of waste is larger, more tunnels are needed and, in some point, new shaft
might be needed.
Preliminary estimation of the time for construction. operation and closure of each repository is presented
in Table 11-3. Time for the deep geological repository is in case DGR is not connected to the
intermediate depth repository.
Table 11-3. Estimation of the time for construction. operation and closure of each repository.

Time estimation (years)
Intermediate depth repository
Deep geological repository
Deep borehole repository
Landfill repository

Construction
4-6
7-10
1-2
1-2

Operation
95
2
1
2-3

Closure
2-3
3-4
1
1
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1

Introduction

Norwegian Nuclear Decommissioning NND has signed a contract with Finnish AINS Group together with
subconsultants VTT Technical Research Centre of Finland and BGE Technology GmbH of Germany. The
group assists NND with the concept development and technical design for their disposal solution for
radioactive waste in Norway.
NND is studying several different concepts for how to update the Norwegian infrastructure for
management of radioactive waste. One concept consists of combining different types of facilities into a
National Facility for management of radioactive waste. The AINS Group and subconsultants are working
with NND in developing the National Facility and estimating the associated costs.
A National Facility would contain the following repository types for the waste:
•
•
•
•

Intermediate depth repository for very low, low- and intermediate-level waste,
Deep geological repository (DGR) for high-level waste,
Deep borehole repository for high-level waste as an alternative to the DGR,
Landfill-type repository as an option for non-radioactive decommissioning waste, mainly soil and
concrete.

Repository types and the National Facility have been presented in the report “Concept Description for
Norwegian National Disposal Facility for Radioactive waste“ (Ikonen et al. 2020). Cost estimation of the
National Facility is presented in the report “Cost Estimation for Norwegian National Facility” (Saanio et al.
2020).
In the above-mentioned studies, repository alternatives for high-level waste are part of the National
Facility. This memorandum is the cost estimation study for high-level waste repository alternatives in case
repositories would be stand-alone repositories meaning that the repositories are not part of the National
Facility. Designs for the stand-alone repositories are done very simply by picking up relevant parts from
the National Facility. No further design or optimisation is done in this phase. Designs may be very
conservative. The National Facility is designed for 100 years operational period. The actual disposal
(operation) of the high-level waste will take only couple of years. Due to shorter operation time, many
buildings and structures in the stand-alone repositories could be temporary or lighter than in the National
Facility. Above ground buildings need to be designed and studied more detailed in the next design phase
if the stand-alone alternatives are developed further. Buildings can be optimised for very short operation
time. Buildings can be temporary and some of them may even be leased or rented.
Amount of the high-level spent fuel for this study is the same as for the National Facility:
•
•

28 KBS-3 canisters in the Deep Geological Repository or
69 BSK canisters in the Deep Borehole Repository.
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2

Repositories

Both stand-alone repository alternatives are described in this chapter. Chapter 2.1 includes description
of the stand-alone Deep Geological Repository. The stand-alone Deep Borehole Disposal Facility is
introduced in Chapter 2.2.

2.1 Deep Geological Repository alternative
The Deep Geological Repository alternative consists of above ground facilities and underground
repository. An operation building, a waste reception building, some auxiliary buildings and infrastructure
are constructed above ground. The theoretical surface area of the site is 200 meters by 400 meters. The
site is surrounded by security fencing. Employee and visitor parking area is outside the fenced area.
The following components of the facility are located at a depth of 400 m under ground level: two deposition
tunnels for 28 deposition holes, two demonstration tunnels, reloading hall, parking hall, safety centre,
electrical rooms, the sedimentation pool with the pumping station and air shaft connections. The access
tunnel, inlet air shaft and exhaust air shaft connect the Deep geological repository to the surface
ventilation building. The length of the access tunnel is roughly four kilometres and depth of the shafts is
400 meters. The Deep Geological Repository is presented in Figure 2-1.
During the operation period, the access tunnel vehicle will transfer canister transport containers from the
waste reception building above ground to the reloading hall in the -400 meters level. In the reloading hall,
canisters are reloaded to the canister transfer and installation vehicle. This vehicle transfers the canisters
to the deposition tunnel and installs the canisters in the deposition holes. Operation of the Deep geological
repository will take roughly two years.
The deposition tunnels are backfilled and plugged after the canisters are installed in each deposition
tunnel. After all canisters are installed, structures (walls, floors, doors, ventilation channels, electricity
supply etc.) from the deep geological repository will be removed and the facilities in -400 meters level,
shafts and access tunnel will be backfilled and plugged up to the surface (Ikonen et al. 2020). It is assumed
that after the confirmation of the closure (License for Closure), the site will be decommissioned. All
buildings will be removed and site green-fielded. Site remains in institutional control as required by the
authorities.
The repository, operations and closure has been presented more detailed in the report “Concept
Description for Norwegian National Disposal Facility for Radioactive waste“ (Ikonen et al. 2020).
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Figure 2-1. Illustration of the stand-alone Deep geological repository alternative. Above ground buildings:
1) Office building, 3) Operation building, 4) Guard, 5) Ventilation building, 6) Tunnel portal building, 8)
Waste reception building, 9) Maintenance and storage hall, 10) Research building, 11) Backup power
supply, 12) Refuelling station and 13) Control.
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2.2 Stand-alone Deep Borehole Disposal Facility
The Deep Borehole Disposal Facility consists of above ground facilities and a deep borehole. An operation
building, a waste reception building, some auxiliary buildings and infrastructure are constructed above
ground. Figure 2-2 illustrates a potential site layout. The layout and location of the buildings are not
optimised in this study. The theoretical surface area of the site is 200 meters by 400 meters. The site is
surrounded by security fencing. Employee and visitor parking area is outside the fenced area.
In normal operations waste arrives via Control (13) in a vehicle (truck) and drives to the Disposal building
(15). The canister is offloaded. Truck exits, and refuels (12) if needed. The waste canister is inspected
and confirmed. It is then moved to the disposal rig and disposed to the borehole below Disposal building
(15). Waste reception building (8) is for situations where several waste canisters arrive (near)
simultaneously and temporary storage and shelter is needed. Alternative this can be organised in the
Disposal building (15) reserving some space for interim storage. In this case separate waste building (8)
can be excluded from the site. Research building (10) consists of on-site laboratory for site investigation
activities. Due to the expected short duration of the site lifetime, these activities could be potentially
incorporated in the enlarged Office building (1). In this case Research building (10) can be excluded. For
completeness, and conservativeness, in this study it is assume that these buildings will be built.
Once all the waste canisters are disposed in the borehole, the casing will be removed and the borehole
will be sealed and plugged. It is assumed that after the confirmation of the closure (License for Closure),
the site will be decommissioned. All buildings will be removed and site green-fielded. Site remains in
institutional control as required by the authorities.
The total duration of the site is assumed 5 years from the site confirmation to the closure.

Figure 2-2. Illustration of potential layout of a stand-alone Deep Borehole Disposal Facility for Norway.
1) Office building, 4) Guard, 8) Waste reception building (also storage / inspection with temporary waste
storage capacity), 10) Research building, 11) Backup power supply, 12) Refuelling station, 13) Control,
15) Disposal building, and 17) safe zone around disposal rig.
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3

Cost estimations

All costs are calculated and presented in euro. The prices do not include the value-added tax (VAT).
Cost estimation is based on working methods used in EU-countries and average EU-prices of materials
and labour costs are applied. It should be noted that the price level in Norway differs from the price level
in EU-countries.
The cost level is 1/2020. The interest rate of the money has not been taken into account.
Owner costs are included in the investment costs, closure costs and partly in the operational costs. Owner
costs contain developing costs, design costs, project costs and license costs. Developing costs include
only “normal level costs”, which are the costs that are needed for construction in normal case, for example
grouting development in particular rock conditions.
During the lifetime of a radioactive waste management program, a significant amount of research and
development activities take place much before the construction of the facility begins. The research and
development (R&D) activities support for example generic concept developments and long-term safety
issues. R&D costs, testing and other waste management costs (encapsulation and transports) before
construction of the Repository are not included in this work, which is bounded inside the Repository site.
Generally, owner costs are estimated as:
•
•
•
•
•

Initiation fees to systems such as electric network, IT network, water distribution, sewage system
and district heat distribution 1%
Construction supervision costs 2%
Developing and licence costs 2,2 - 4,8%
Design and survey costs 4,3 - 7,4%
The usage costs of the construction site 1 -2 %.

In this report owner costs are assumed to be 3 - 15% of the investment costs depending on the cost item.
Personnel costs for construction/investment and closure are included in the corresponding tables for
construction period and closure period. Both Stand-alone Repository alternatives are operated only for
short period. It is assumed that most of the NND administration personnel are working permanently mainly
in NND headquarter, not in the Repository site. Their costs are not included in this cost estimation. For
the operation period this cost estimation covers personnel costs only for:
•

Deep Geological Repository: 20 persons above ground and 20 persons underground working for
direct disposal of canisters and buffer, security, admin, maintenance.

•

Deep Borehole Repository: 30 persons above ground working for running the disposal rig,
security, admin, maintenance.

Possible post-closure costs after closure on the Repository are excluded.

3.1 Deep Geological Repository alternative
Cost estimation of the Deep Geological alternative is based on the WP3 report “Cost Estimation for
Norwegian National Facility” (Saanio et al. 2020). The disposal concept is presented generally in Chapter
2.1. of this report. More detailed information can be found in the above mentioned WP3 report and in the
WP2 report “Concept Description for Norwegian National Disposal Facility for Radioactive waste” (Ikonen
et al. 2020).
3.1.1 Site selection and licensing
Site selection and safety cases are assumed to be the same as presented in WP3. The cost items are
repeated here for completeness in the following tables.
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Table 3-1. Site investigation costs in two phases (EUR).

Investigation phase
Preliminary site
investigations
Detailed site investigations
Total

Costs /
site
6 000 000

Number
of sites
1

EUR Total

15 800 000

1

15 800 000
21 800 000

6 000 000

Table 3-2. Safety case costs for one municipality (EUR).

Activity

EUR
2 000 000
5 000 000
5 000 000
12 000 000

Safety case to support site selection
Detailed safety case to support the construction license
Detailed safety case to support the operation license
Total

3.1.2 Facilities above ground
3.1.2.1

Site investigations, planning

Information about site conditions is needed for the design of above ground structures and buildings.
Rough estimate of the costs is 1 000 000 Euros.
3.1.2.2

Investments / construction

Investment costs for the above ground buildings and structures are summarized in Table 3-3.
Table 3-3. Investment costs (EUR).

Investment / construction

Buildings and structures
Equipment, installations
HVAC, electricity
Infrastructure
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
29 686 000
7 070 000
7 422 000
8 965 000
7 971 000
61 114 000
18 334 000
79 448 000

Costs for buildings and structures include construction costs for all buildings that are listed in Figure 2-1.
Costs for the buildings and structures are presented in detailed in Table 3-4.
Equipment and installations include furniture, computers etc. for buildings listed in Figure 2-1.
HVAC and electricity costs include costs for buildings that are listed in Figure 2-1.
Infrastructure costs include costs for ground works, fencing, asphalt, draining systems, sewage, water
systems, parks, grass, electricity and lightning for the area.
In this report owner costs are assumed to be 3 - 15% of the other investment costs – depending on the
facility and its lifetime. Typically, owner costs include design and survey costs, developing and license
costs, construction supervision costs, the usage costs of the construction site and initiation fees to
systems as electric network, IT network, water distribution, sewage system and district heat distribution.
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Table 3-4. Construction costs for the buildings and structures (EUR).

Building / structure

EUR
3 040 000
4 144 000
300 000
2 616 000
8 676 000
6 500 000
3 000 000
360 000
300 000
300 000
50 000
400 000
29 686 000

Office building
Operation building
Guard
Ventilation building
Tunnel portal building
Waste reception building
Maintenance and storage hall
Research building
Backup power supply
Refuelling station
Control
Sedimentation pool
Total

3.1.2.3

Operating

20 persons are assumed to work above ground during the operation period for the Deep Geological
Repository alternative.
A rough estimate for the energy costs of the repository is 200 000 EUR/year while those for the water and
water treatment costs of the above ground facilities are 30 000 EUR/year.
The maintenance and repair costs are 1% of the construction costs of buildings and structures, equipment
and installations, HVAC and electricity and infrastructure per year. Costs are calculated for 2 years
operation period.
The insurance cost includes the insurance for the building. In this chapter the building means buildings,
structures, equipment, installations, HVAC and electricity. The insurance covers fires, water damages,
electrical damages etc. The insurance cost is 0,2% of the investment costs per year. Costs are calculated
for 2 years operation period.
Table 3-5. Operating costs (EUR) per year and for 2 years period.

Operating

Personnel
Energy
Water and water treatment
Maintenance and reparation
Insurance
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

3.1.2.4

EUR / year
2 000 000
200 000
30 000
531 000
88 000
2 850 000
855 000
3 705 000

Closure

Closure costs include costs for the closure phase and are presented in Table 3-6.

EUR Total
4 000 000
400 000
60 000
1 063 000
176 000
5 700 000
1 710 000
7 410 000
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Table 3-6. Closure costs (EUR).

Closure

EUR
12 320 000
1 848 000
14 168 000
4 250 000
18 418 000

Dismantling of the structures
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

Dismantling costs include removal and transfer of the structures that have been constructed and installed
above ground of the Deep Geological Repository. Generally, all the structures will be removed after
operation period. Costs for dismantling of the structures are estimated to be 30% of the construction costs
of buildings, structures and infrastructure and 5% of the investment costs for equipment, installations,
HVAC and electricity.
Owner’s costs, 15%, consist of developing costs, design costs, project costs and license costs. Owner
costs are calculated for dismantling of the structures.
3.1.2.5

Facilities above ground total costs

Total costs to construct, operate and close above ground parts of the National Facility is presented in
Table 3-7. Operational period is assumed to take 2 years.
Table 3-7. Total costs of the above ground facilities (EUR).

Total costs

Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

EUR
1 000 000
79 448 000
7 410 000
18 418 000
106 276 000

3.1.3 Underground parts of the Deep geological repository
3.1.3.1

Site investigations, planning

After the site is selected for the Deep Geological Repository, more detailed site investigations are still
needed on the site for deep geological repository to locate the repository exactly on the site and to decide
exactly the depth of the repository. These detailed site investigations include drilling, borehole
investigations, hydrogeological investigations, rock mechanics and other investigations. A rough estimate
of the site investigation costs is presented in Table 3-8.
Table 3-8. Site investigation costs (EUR).

Site Investigations
Detailed site investigations on the site
Sub-total
3.1.3.2

Investments / construction

Investment costs are summarized in Table 3-9.

EUR
5 000 000
5 000 000
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Table 3-9. Investment costs (EUR).

Investment / construction

Excavation
Construction
Deposition holes
Systems
Equipment
Investigations during construction
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
44 454 000
17 684 000
991 000
17 000 000
5 000 000
6 000 000
13 669 000
104 798 000
31 439 000
136 237 000

Excavation costs include all underground excavations, but not drilling of the deposition holes. This cost
item also includes rock support and grouting of the tunnels and shafts.
Construction costs include all construction in underground excavations. This covers for example floors,
wall and doors that will be constructed in the deep geological repository.
Deposition holes include grouting and boring of the deposition holes.
Costs for systems are rough estimates. HVAC systems are assumed to include for example heating
system, plumbing system, drainage system, ventilation system, building automation. Electrical systems
are assumed to include for example power supply, lighting, telecommunication, telephone, loudspeaker,
antenna, mobile phone, fire detection, camera control, access control and alarm systems.
Equipment includes the canister transfer and installation vehicle and all other equipment that is assumed
to be needed. Operational period of the deep geological repository is very brief, about 2 years. Some
equipment can also be rented. Development costs for the equipment are not included in the estimations.
Costs for the investigations during construction are estimated assuming 6 years period for excavation and
construction works.
In this report owner costs are assumed to be 15% of the other investment costs. Typically, owner costs
include design and survey costs, developing and license costs, construction supervision costs, the usage
costs of the construction site and initiation fees to systems as electric network, IT network, water
distribution, sewage system and district heat distribution.
3.1.3.3

Operation

2-year operational period is assumed for the operating costs that are time depended. Operating costs are
presented in Table 3-10.
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Table 3-10. Operating costs (EUR).

Operating

Personnel
Canisters
Bentonite blocks
Backfilling and plugs
Energy
Water and water treatment
Maintenance and reparation
Insurance
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR / year
2 000 000

EUR Total
4 000 000
10 100 000
1 000 000
2 413 000
400 000
200 000
794 000
340 000
512 000
19 759 000
5 928 000
25 687 000

200 000
100 000
397 000
170 000
2 867 000
806 000
3 493 000

20 persons are assumed to work underground during the operation period for the Deep Geological
Repository alternative.
Costs per canister is assumed to be 300 000 EUR for the smaller canister and 400 000 EUR for the larger
canister.
Bentonite blocks include the costs for the bentonite in the deposition holes. The cost for the bentonite is
assumed to be 350 EUR/t.
Backfilling and plugging costs in the operation phase includes the backfilling and closure of the deposition
tunnels. Backfilling costs for the other parts of the deep repository are included in the closure costs. Unit
costs for the backfilling are assumed to be 300 EUR/m3 and for the plug 1000 EUR/m3.
Rough estimate for the energy costs of the deep geological repository is 200 000 EUR/year.
Rough estimate for the water and water treatment costs of the deep geological repository is 100 000
EUR/year.
The maintenance and reparation costs are 1% of the construction costs, of the equipment and of the
systems per year. Costs are calculated for two years operation period.
The insurance cost includes the insurance for the building. In this case the building means the deep
geological repository. The insurance covers fires, water damages, electrical damages etc. The insurance
cost is 0,2% of the investment costs per year. Costs are calculated for two years operation period.
3.1.3.4

Closure

Closure costs include costs for the closure phase and are presented in Table 3-11.
Table 3-11. Closure costs (EUR).

Closure

Dismantling of the structures
Backfilling
Plugs
Owner costs
Sub-total
Contingency for uncertainties, 30%
Total

EUR
6 155 000
23 028 000
225 000
4 411 000
33 819 000
10 146 000
43 965 000
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Dismantling costs include removal and transfer of the structures that have been constructed and installed
in the deep geological repository. Generally, all the structures will be removed before closure of the
tunnels. Costs for dismantling of the structures before backfilling are estimated to be 30% of the
construction costs and 5% of the investment costs for systems.
Backfilling costs in the closure phase includes the backfilling of the tunnels and shafts that are below the
intermediate depth repository. Unit costs for the backfilling in the lower parts of the deep geological
repository are assumed to be 130 EUR/m3 and in the upper parts of the repository 65 EUR/m3.
The upper parts of the shafts and the access tunnel are assumed to be plugged with a concrete structure,
with a unit cost of 1000 EUR/m3.
Owner’s costs, 15%, consist of developing costs, design costs, project costs and license costs. Owner
costs are calculated for dismantling of the structures, backfilling and plugs.
3.1.3.5

Total costs

Total costs to construct, operate and close underground parts of the Deep Geological Repository are
presented in Table 3-12. The operational period is assumed to be two years. Post-closure costs are not
included.
Table 3-12. Total costs of the deep geological repository (EUR).

Total costs

EUR
5 000 000
136 237 000
25 687 000
43 965 000
210 889 000

Site investigations
Investment / construction
Operating
Closure
Total

3.1.4 Deep Geological Repository alternative total costs
Altogether total costs to construct, operate and close both above ground and underground parts of the
Deep Geological Repository are presented in Table 3-13.
Table 3-13. Total costs of the deep geological repository (EUR).

Total costs
Site selection
Site investigations
Investment /
construction
Operating
Closure
Total

Site Selection
33 800 000

33 800 000

EUR
Above ground

EUR
Underground

1 000 000
79 448 000

5 000 000
136 237 000

EUR
Total
33 800 000
6 000 000
215 685 000

7 410 000
18 418 000
106 276 000

25 687 000
43 965 000
210 889 000

33 097 000
62 383 000
350 965 000
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3.2 Stand-alone Deep Borehole Disposal Facility
The site operation, cost and schedule were presented in detailed WP3 report (Saanio et al. 2020). In this
work only the main differences from WP3 are introduced and explained. The phases of the disposal facility
are the same as presented in WP3. The disposal concept is assumed to be the same as presented in
WP2 (Ikonen et al. 2020). The depth of the borehole is 3500 meters, of which the lowest 500 meters are
used for disposal of the waste packages. Seal and backfill zones are above the disposal section. For the
costing, it is assumed that there are 69 BSK canisters to be disposed of.
3.2.1 Site selection and licensing
Site selection and safety cases are assumed to be the same as presented in WP3. The cost items are
repeated here for completeness in the following tables.
Site selection
Preliminary site
investigations
Detailed site investigations
Total

Costs / site
6 000 000

Number of sites
1

EUR Total
6 000 000

15 800 000

1

15 800 000
21 800 000

Safety cases
Safety case to support site selection
Detailed safety case to support the construction license
Detailed safety case to support the operation license
Total

EUR
2 000 000
5 000 000
5 000 000
12 000 000

3.2.2 Site investigations and planning
Site characterisation supports the construction of the surface facilities and will confirm the location and
trajectory of the borehole. The cost is considered single lump sum and presented in Table 3-14.
Table 3-14. Site investigations and planning costs for the deep borehole repository (EUR).
Site investigations, planning

EUR

Lump sum for site characterization activities
and analysis
Total

2 000 000

Contingency for
uncertainty and risks
30%

2 600 000

3.2.3 Construction / drilling
The largest single cost item is the drilling of the borehole. This cost includes casing, cementing, energy
and so forth. Construction costs are summarised in Table 3-15.
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Table 3-15. Investments / construction costs for the deep borehole repository (EUR).
Investment / Construction

EUR

Site preparation (including infrastructure) 800 000
Surface facilities, including Disposal
11 850 000
Building*
Borehole (including drilling, completing,
63 000 000
coring, measurements)
Setup of a groundwater monitoring
1 500 000
system in the area
Owner’s cost (Management, admin,
2 314 500
engineering, design)
Sub-total
79 464 500
TOTAL
102 609 500
* see the main text regarding the cost of surface facilities

Contingency for
uncertainty and
risks
30%
30%
30%
30%
1

23 145 000

Site preparation and construction of surface facilities include asphalt roads, parking, administrative,
security and support buildings (as listed in Figure 2-2), and fencing. This is followed by preparation for
drilling operations: drilling rig and equipment.
It is noted and emphasised that the surface buildings are assumed to be at same quality and lifetime as
in WP3 work, which assumed decades of operations. In reality as the borehole disposal site operates only
a year or so, the surface buildings could be of temporary type, such as office containers and similar. Most
buildings could also be leased for the short duration of the project. In this case the cost of the surface
facilities can be assumed significantly lower. It can be estimated that the cost range of the surface facilities
is 1 million euro (leased temporary facilities) to 10 million euro (properly built long-term structures). In
addition as explained in Section 2.2, Research (10) and Waste (8) Buildings are not necessarily needed.
The estimated construction cost of these two units is about 7 million euro together.
Drilling costs is a rough estimate of 75 000 EUR per day. All usual drill site equipment is included in this
day rate. During the drilling process, the borehole is characterized. Not only to gather information for the
operation period, but also to confirm the stability of the hole for safety analyses.
During the drilling operation, the groundwater monitoring system plays a role. This has been taken into
account in the costing. These systems secure that potential drilling fluid losses into the groundwater will
be detected immediately and counteractions to this can be taken to avoid short and especially long-term
environmental damage.
3.2.4 Operations
Facility operation consists mainly in emplacing the waste and running of the site. A breakdown of the
operating costs is shown in Table 3-16.

There is no direct calculation of contingency for Owner cost. Owner cost is recalculated from the (sub-)total cost
similarly as without contingency, i.e. percentage of the (sub-)total cost.

1
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Table 3-16. Operating costs for the deep borehole repository (EUR).
Operations

EUR

Canisters
Disposal operation (running the drill rig, power, fluids, rig
rent, etc.)
Construction work during disposal (backfilling of the buffer
zone between the canisters)
Personnel cost (30 people, running disposal operations,
support, security, admin, etc., 12 months)
Owner’s cost (3%)
Sub-total
TOTAL

1 725 000
1 500 000

Contingency for
uncertainty and
risks
30%
30%

750 000

30%

3 000 000

- Not accounted
for personnel

119 250
7 094 250
8 286 750

1 192 500

3.2.5 Closure
The final item on the list is the closure of the borehole and decommissioning of the site. The closure costs
are presented in Table 3-17.
Table 3-17. Closure costs for the deep borehole repository (EUR).
Closure

EUR

Dismantling of structures (30% of construction costs)
Estimated borehole closure (casing removal, sealing and
backfilling costs, including material, rig costs and crew)
Greenfielding of the site
Owner costs (3%)
Sub-total
TOTAL

3 555 000
9 000 000
150 000
381 150
13 086 150
16 897 650

Contingency for
uncertainty and
risks
30%
30%
30%
3 811 500

3.2.6 Summary of cost
The following table summarises the costs for the stand-alone Deep Borehole Disposal Facility.
Table 3-18. Summary of costs (EUR).
Summary of cost (including contingencies)

EUR

Site selection and licensing
Site investigation and planning
Construction / borehole drilling
Operations, disposal
Closure
TOTAL

33 800 000
2 600 000
102 609 500
8 286 750
16 897 650
164 193 900

In case surface
facilities are temporary
structures due to short
operation time
~ 94 100 000
~12 000 000
~ 151 000 000
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The above cost estimate assumed the disposal concept described in WP2 and WP3, which had a
conservative borehole depth of 3500 meters. Based on the more recent work for COO3, the geology in
Norway might allow shorter borehole for the disposal purpose. Quick calculations were made to see what
the cost effect is if the borehole was 2500 meters depth. The main cost drivers for the borehole are the
construction (drilling operations), disposal operations, and backfilling material. For the shorter borehole
the construction time is shorter, which brings down the cost about 10 million euro (shorter rig rent time).
Similarly the operation time is slightly shorter but the cost effect is minimal. For the closure there is less
material needed for the backfilling and sealing. This brings down the cost about 2 million euro. In total it
is estimated that the 2500 meter borehole is about 10…12 million euro cheaper than 3500 meter borehole.
This quick analysis did not look into other aspects in the site construction and operation with regards to
the shorter borehole. The analysis also ignored the fact that with a shorter borehole the diameter of the
upper borehole can be smaller. This again would impact the drilling operation and is most likely to reduce
the total drilling time.
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4

Comparison of costs

The below table provides simple comparison of the costs between DGR and Borehole Facility. The table
also identifies concisely the main cost difference drivers.
Table 4-1. Cost comparison, costs in million euro.
Phase

DGR

Borehole

Difference

Note

Siting and
licensing

33,8

33,8

0

Assumption was the same process and
investigations

Site
investigation

6

2,6

Not significant differences

Investment

216

95...103

•
•

Operations

33

8

Closure

62

12…17

351

152...164

Borehole cost has high contingency.
DGR construction cost is almost
directly related to excavated volume.
Both volume and related cost are fairly
well defined
• The cost range related to surface
facilities is similar in both cases due to
expected short operation time
Simple operations and shorter operational
time contributes to the lower cost of the
borehole disposal.
The main cost driver is the rock volume that
needs to be sealed and backfilled. It is
obvious that the volume of DGR caverns
and tunnels is in completely different level
than a single borehole.
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