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1.1 Om prosjektet og kvalitetssikringen 

Institutt for energiteknikk (IFE) har drevet fire forskningsreaktorer i Norge i løpet av perioden 1951 til 2019. 

Driften har medført produksjon av 16,5 tonn brukt reaktorbrensel, og 11,5 av disse tonnene er kjemisk ustabile 

og derfor ikke egnet for langsiktig oppbevaring. Reaktorene er nå stengt og prosessen for å rive anleggene og 

håndtere avfallet er i planleggingsfasen. Som medlem av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er staten 

forpliktet til å håndtere avfallet i tråd med kravene som følger av felleskonvensjonen for å ivareta mennesker og 

miljøets sikkerhet.  

Det brukte brenslet lagres i dag på Kjeller og i Halden, men dagens løsning tilfredsstiller ikke alle nåværende 

krav som gjelder for lagring. Det brukte reaktorbrenselet fra Norge kan deles i fire kategorier; metallisk uran 

med aluminiumskapsling, uranoksid med aluminiumskapsling, uranoksid med zircaloykapsling og 

eksperimentalbrensel. 

Figur 1-1: Behandling av brukt nukleært brensel 

 

Anlegg på 

Kjeller 

 

Foto: IFE 

 

 

Brukt nukleært brensel er i 

dag lagret på to 

lokasjoner, i Halden og på 

Kjeller 

  

 

På innsiden 

av Halden-

reaktoren 

 
Foto: NND/Tom Egil Jensen 

Direktør i NND Pål 

Mikkelsen (t. v) og adm. 

direktør ved IFE Nils 

Morten Huseby (t. h). 

Kilde: NND 

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har NND gjennomført en begrenset KVU for behandling av 

brukt nukleært brensel i Norge. Atkins Norge og Oslo Economics har kvalitetssikret KVU-en under rammeavtale 

med Finansdepartementet for store offentlige prosjekter. Usikkerhetsanalyser av kostnader og eventuelt fremdrift 

er en sentral del av kvalitetssikringen. 

1. Innledning 
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1.2 Prosess 

Analysene er gjennomført i perioden januar – juni 2021 med følgende hovedaktiviteter: 

• 5. februar  Oppstartsmøte usikkerhetsanalyse 

• Februar-mai  Fellessamlinger usikkerhetsanalyser med NND, DSA og leverandører 

• 14. juni  Presentasjon av resultater 

• 30. juni  Oversendelse rapportutkast 

1.3 Om vedlegget 

Vedlegget dekker både kostnads- og framdriftsanalyse der førstnevnte er den mest omfattende rent 

dokumentasjonsmessig. Kapittel 2 og 3 er relevant for begge analysene. Kapitlene 4-7 dekker primært 

kostnadsanalysen og kapittel 8 framdriftsanalysen. 

 

• Kapittel 2 beskriver prosjektets karaktertrekk (‘DNA’). Dette er relevant for både kostnads- og 

framdriftsanalysen 

• Kapittel 3 viser vår fasetilnærming for kostnads- og fremdriftsanalysen 

• Kapittel 4 er en gjennomgang av rammene for kostnadsanalysen 

• Kapittel 5 dekker vurderinger av kostnadsestimater 

• Kapittel 6 viser usikkerhetsbildet for kostnadene og drøfter usikkerhetsdriverne 

• Kapittel 7 viser resultatene av kostnadsanalysen 

• Kapittel 8 dekker framdriftsanalysen 

• Bilag A-D gir detaljert informasjon til analysene 
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Som underlag for vurderingen av usikkerhet i prosjektet er det gjort en kort gjennomgang av prosjektets 

karakteristika. Karakteristika er fakta og sentrale forhold ved prosjektet som har potensiale til å påvirke 

prosjektets usikkerhetsbilde. 

Disse er gruppert i seks hovedområder som vist i Figur 2-1, der grønt indikerer karakteristika med lite potensiale 

for usikkerhet og rødt indikerer karakteristika med stort potensiale for usikkerhet. Gult og oransje representerer 

tilsvarende mellomliggende potensiale. 

Figur 2-1: Prosjektets DNA 

 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

I de neste delkapitlene gis en kort oppsummering av de ulike hovedområdene hensyntatt diskusjoner med 

prosjektet.  

2.1 Leveransen 

Prosjektet er omfattende, men større i styrings- og organiseringsdimensjonen, og mindre rent fysisk. Valg av 

hovedløsning for behandling av brukt nukleært brensel er ikke gitt, og prosjektet har i utgangspunktet stor 

frihetsgrad til tilpasning av løsning. Ved ytterligere detaljering og modenhet kan blant annet rammeverk og 

føringer fra eksempelvis DSA begrense prosjektets fleksibilitet. Prosjektet vil bli basert på flere ulike løsninger, og 

det er betydelige forskjeller mellom de ulike konseptene. Felles er at det stilles svært strenge sikkerhetskrav, og 

at kompleksiteten ligger blant annet i forbehandling, transport, uttak av brensel, behandling, søknader og 

rammeverk m.m. For sistnevnte eksisterer det tydelige internasjonale føringer for dokumentasjonskrav knyttet til 

de ulike fasene i gjennomføringen, men det er begrenset med erfaring i Norge. Videre må prosjektet forholde 

seg til geografisk spredning mellom ulike løsninger, samt midlertidige tiltak. Generelt betegnes prosjektet som 

umodent i forhold til prosjektfase.  

2.2 Styring og organisering 

De overordnede målene er i større grad tydelige, men eksempelvis behovet for kjemisk behandling eller krav ved 

deponering er uavklart. Gevinstrealisering er knyttet til samlet deponering, og derfor i mindre grad kartlagt for 

dette delprosjektet i det overordnede «dekommisjoneringsprogrammet». Både prosjektgjennomføringen og de 

fysiske leveransene vil stille betydelige sikkerhetskrav, utover det som kan anses som normalt. 

Prosjektorganisasjonen skal vokse fra dagens størrelse. Det er behov for kritisk kompetanse og det må forventes 

en krevende leverandøroppfølging med hensyn på spesifikasjoner, endringshåndtering, m.m. Det er grensesnitt 

mot de andre delprosjektene i programmet, der det ikke vil være en separat organisasjon for dette prosjektet. 

Dette er en del av årsaken til at det er krevende å definere et komplett behov for roller, ansvar, struktur, 

størrelse, osv., i tillegg til at det er stor sannsynlighet for diskontinuitet i prosjektorganisasjonen underveis grunnet 

uvanlig lang varighet. Eierstyringen vurderes å bli krevende for dette prosjektet. Det er flere ulike departementer 

involvert og dekommisjoneringsprogrammet utgjør allerede et betydelig arbeidsomfang for NFD. Videre er NND 

en relativt nyopprettet organisasjon som skal gjennom en betydelig oppbemanning. Det er i Norge ingen erfaring 

med tilsvarende prosjekter fra tidligere. 
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2.3 Omgivelser 

Det er omforent hvilke internasjonale og nasjonale rammevilkår prosjektet må forhold seg til, men 

operasjonaliseringen av dokumentasjonskrav er i dag uavklart. Lovverket prosjektet forholder seg til er i 

utgangspunktet statisk, dog har prosjektet lang varighet og lovverket er i svært liten grad brukt i Norge tidligere. 

Erfaringsmessig har relevant lovverk medført strengere krav over tid.  

Prosjektet har kritiske avhengigheter til andre prosjekter. Den mest omfattende avhengigheten knytter seg til 

dekommisjoneringsprosjektet og deponiprosjektet. Direktedeponering (med all behandling i Norge) vurderes å 

komme dårligst ut i den forstand at teknologivalg må dokumenteres og anlegg bygges.  

Det er et omfattende interessentbilde, og prosjektet har en prosess for interessenthåndtering med regelmessige 

møter med de mest sentrale interessentene. Erfaringer fra andre internasjonale nukleære 

dekommisjoneringsprosjekter, er at interessenthåndtering medfører betydelige kostnader over tid. Den mest 

sentrale driftsorganisasjonen knyttet til prosjektet er IFE, som er godt integrert i prosesser med NND.  

2.4 Leverandørmarkedet 

Prosjektet vurderes som svært attraktivt og det forventes at potensielle leverandører vil ha en interesse i å vinne 

kontrakter, dog er det et svært begrenset leverandørmarked og både prosjektet og leverandørene har god 

innsikt i markedet. Det er forskjeller mellom konseptene, der eksempelvis prosjektet vurderes som en meget stor 

kontrakt for Studsvik i Sverige, og motsatt en liten kontrakt for Orano i Frankrike. Det forventes således at det er 

mer forhandlingsrom med Studsvik, mens Orano kan bli en tøffere leverandør å forholde seg til.  

Prosjektet vil medføre at NND må skaffe spesialkompetanse der det er begrenset tilgang i det norske 

leverandørmarkedet. Endelige kontraktstrategier er ikke etablert, og spesielt unikt for dette prosjektet er 

hvordan avtaler skal inngås, hvilke krav som skal defineres og behovet for underleverandører. Det er også her 

forskjeller mellom alternativene, eksempelvis om prosjektet vil forhold seg til én hovedleverandør eller flere. 

2.5 Tid 

Prosjektet har etablert flere detaljerte fremdriftsplaner for ulike elementer i prosjektet. Fremdriftsplanen for 

helheten presentert i KVU, og i oppdaterte fremdriftsplaner i ettertid er på et relativt grovt nivå, og de skiller 

ikke mellom alternativene. Varigheten på prosjektet er lang for alle alternativer. Det er ingen olympisk dato 

prosjektet må forholde seg til, men fremdrift er viktig for en kostnadseffektiv dekommisjoneringsprosess. 

Prosjektet må videre forholde seg til flere prosesser som vil gå i parallelt, og det gjelder i størst grad de første 

10 årene. Det er ikke gitt hvilken grad av intensitet prosjektet vil medføre for ulike prosesser, og i hvilken grad 

det vil være forskjeller mellom alternativene. Prosjektet innebærer kritiske long lead items, eksempelvis casks til 

lagring og transport. 

2.6 Kostnader 

Prosjektet har ikke etablert et tilstrekkelig og gjennomarbeidet budsjett. Prosjektet er foreløpig ikke underlagt 

kostnads- og styringsramme. Se Kapittel 2 for beskrivelser knyttet til prosjektbudsjett og estimeringsmetodikk.  

2.7 Oppsummering av prosjektets DNA 

En aggregert oppsummering av de vurderingene som er blitt gjort innen hvert hovedområde er vist i Figur 2-2 

under. Tallet i parentes bak hovedområdene viser antall karakteristika som er vurdert (vurderte karakteristika er 

ikke vektet). Hovedbudskapet er at prosjektet langt på vei er et megaprosjekt, med de potensielle utfordringer 

det medfører. 
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Figur 2-2: Prosjektets DNA oppsummert 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 
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Alle alternativene medfører over tid mange beslutninger og hendelser før endelige løsninger. Det er ikke 

formålstjenlig å analysere alle mulige utfall nå, men heller reflektere hovedløpene. For å få en omforent 

forståelse av omfanget av dette prosjektet, og et tydelig grensesnitt mot deponi, har vi etablert en 

fasetilnærming. Fasetilnærmingen er, i denne tidlige prosjektfasen, utgangspunktet for usikkerhetsanalysene på 

både fremdrift og kostnader. Figur 3-1 illustrerer fasene og under gir vi en forklaring.  

I praksis vil det trolig være ulike forløp for ulike brenselstyper og lagre, samt de forskjellige 

behandlingsalternativene. Fra i dag til brenselet er deponert er det en rekke internasjonale krav som må 

etterleves for eksempelvis når det gjelder dokumentasjon, lagring, inspeksjon og transport. Man må i det videre 

arbeidet optimalisere forløpet i de ulike alternativene. Vår fasetilnærming er således en forenklet fremstilling av 

en rekke aktiviteter som dels vil skje i sekvens og dels vil skje i parallell.     

Figur 3-1: Vår fasetilnærming til prosjektets omfang 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Før uttak av brensel: Gjelder fra i dag og dekker må-aktiviteter for behandling, transport og inspeksjon. Dette 

er beslutning av løsning, detaljere løsningen tilstrekkelig, etablere nødvendige anlegg og infrastruktur, søknader 

og behandling av disse, kommersielle avtaler, m.m. 

Uttak, inspeksjon og forbehandling av brensel: Utgangspunktet er å gjøre nødvendig (optimalt) arbeid med 

inspeksjon og eventuelt forbehandling av brenselet, slik at det kan transporteres videre til behandlingsanlegg. 

Graden av inspeksjon og forbehandling i denne fasen vil påvirke kompleksiteten i anlegg som må etableres i 

forrige fase. 

Transport til behandling: Eksport av brensel til behandlingsanlegg. Dette kan være fra Kjeller til Halden eller 

motsatt, eller direkte til internasjonale anlegg. Søknader og tillatelser er forutsatt ferdigbehandlet i første fase. 

Behandling: Hensikten med behandling er å gjøre alt brensel klart til lagring før deponering. Hovedkonseptene 

er oksidering, reprosessering eller mekanisk behandling. For ustabilt brensel som ikke lar seg behandle av disse 

løsningene, er det lagt til grunn annen kjemisk behandlingsløsning. 

Transport til lager før deponi: Etter behandling transporteres brenselet til en lagringsløsning før deponering. 

Optimalt er lagerets lokasjon ved deponiet, men det kan også være en løsning på Kjeller, Halden eller på annen 

lokasjon. 

Tilstrekkelig lagerkapasitet fra i dag fram mot deponi: Gjennom hele prosjektperioden må det være 

lagerløsninger tilgjengelig, i ulik form og kapasitet. 

Lager før deponi: Fasen dekker driftskostnadene av etablert lagerløsning som inneholder behandlet brukt 

nukleært brensel. Denne fasen er utenfor omfanget av usikkerhetsanalysene, og er dekket i samfunnsøkonomisk 

analyse. 

3. Vår fasetilnærming til prosjektets omfang 
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Etablering av deponi og deponering av brensel: Fasen er utenfor omfanget av dette prosjektet. 

Vi har modellert sekvensielt (med unntak av fasen for tilstrekkelig lagerkapasitet), og lagt til grunn alt brenselet 

samlet i de enkelte fasene. I praksis vil fasene gå parallelt for ulike typer brensel, og graden av parallellitet vil 

variere mellom alternativene. Fasetilnærmingen legger til grunn en enkel tilnærming til transport, og rekkefølge 

på fasene generelt. Målet har vært å dekke totaliteten av aktiviteter og kostnader. 
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Det er gjennomført usikkerhetsanalyser, tilpasset gjennomføringsfasen (KS1), av prosjektkostnadene og fremdrift. 

Kapittelet gir en oversikt over forutsetninger og sentrale forhold for analysene, samt en kortfattet 

metodebeskrivelse. 

4.1 Dokumentasjonsunderlag 

Disse analysene er baserte på prosjektets estimater, tilsendte underlagsdokumenter og samarbeid med nukleær 

ekspertise fra Atkins UK. Se Bilag A for ytterligere detaljer. 

4.2 Prosess 

Det er gjennomført flere arbeidsmøter i gjennomføringen av usikkerhetsanalysene. Tabell 4-1 viser en oversikt 

over sentrale aktiviteter. Usikkerhet i prosjektet er vurdert av kvalitetssikrer. 

Tabell 4-1: Sentrale møter og milepæler 

Tema Involvert Dato 

Avklaringer underlag mhp. Notat 1 NND, WSP 10. februar 

Fellessamling fremdriftsanalyse I DSA 3. mars 

Fellessamling fremdriftsanalyse I NND 19. mars 

Fellessamling fremdriftsanalyse II NND 20. april 

Møte med leverandører Orano, Studsvik 28.-29. april 

Fellessamling kostnadsanalyse NND 18. mai 

Fellessamling fremdriftsanalyse II DSA 31. mai 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

4.3 Forutsetninger og sentrale forhold  

En usikkerhetsanalyse ved KS1 skal utføres etter samme mønster som ved KS2 for investeringskostnadene knyttet 

til hvert enkelt konsept, men med et tilpasset detaljeringsnivå for prosjektets fase. Det må likevel settes grenser 

for hvor store endringer og hvilke eventuelle eksterne beslutninger som kan inkluderes i usikkerhetsanalysen. I 

Tabell 4-2 under følger en kort beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vår analyse. 

Tabell 4-2: Generelle forhold og forutsetninger for analysen 

Forutsetning Beskrivelse 

Premissendringer Vår analyse omfatter dagens prosjektforståelse. Større premissendringer, dvs. 

endringer i prosjektets premisser av en slik art at det med rimelighet kan forventes 

at endringen finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning, er ikke inkludert. Samtidig 

er det for dette prosjektet mer krevende enn vanlig å sette skillet mellom 

premissendringer og hva som skal dekkes av usikkerhet. Et eksempel på en 

premissendring kan være: 

• Analysen dekker alt brukt nukleært brensel som i dag ligger på Kjeller og i 

Halden. Betydelig redusert eller økt omfang av brensel som skal behandles er 

ikke dekket i analysen. 

Felles periode før 

beslutning av løsning 

Det er lagt til grunn en felles periode for alle konsepter før endelig beslutning. 

Denne perioden inngår i første fase ‘Før uttak av brensel’, se Figur 3-1. 

Gjennomførbarhet Endelig besluttet løsning vil la seg gjennomføre. 

Omfang og 

analyseperiode 

Usikkerhetsanalysene dekker fremdrift og kostnader f.o.m. i dag t.o.m. alt brensel 

er transportert til midlertidig lagring, etter behandling.  

4. Rammer for kostnadsanalysen 
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Kostnader for drift av lager før deponering er dekket av samfunnsøkonomisk 

analyse. 
Etablering av deponi og deponering av brensel er utenfor dette prosjektets 

omfang. 

Grensesnitt Grensesnittet mot dekommisjonering er hensyntatt i egen usikkerhetsdriver. 

Grensesnittet mot deponi er ikke reflektert i analysene, dette hensyntas i 

samfunnsøkonomisk analyse.  

Ekstremhendelser Analysene dekker ikke ekstremhendelser – hendelser med 

svært liten sannsynlighet og store konsekvenser 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

4.4 Vår metodiske tilnærming 

Vår metodiske tilnærming er illustrert i Figur 4-1 og kort oppsummert under.  

Figur 4-1: Vår prosess for usikkerhetsanalyser ved KS1 

 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Prosjektets DNA 

Som underlag for å beskrive prosjektets usikkerhetsbilde er det først gjennomført en gjennomgang av sentrale 

karakteristika ved prosjektet gruppert under seks hovedområder. Dette er presentert i Kapittel 2. 

Basiskalkyle og estimatusikkerhet 

Usikkerhetsanalysen tar utgangspunkt i basiskalkylen. Den reflekterer prosjektet slik det er forstått i dag og 

summerer mest sannsynlige kostnad for alle identifiserte elementer. Estimatusikkerhet er usikkerhet i rater, 

enhetspriser og mengder i basiskalkylen. Totalt sett uttrykker derfor estimatusikkerheten at prosjektet 

gjennomføres slik det er forstått i dag uten endringer og ytre påvirkning. 

Estimatusikkerhet beskrives ved et usikkerhetsspenn fra en optimistisk nedre kostnad, via den mest sannsynlige 

(basis)kostnaden, til en pessimistisk øvre kostnad. I analysen er den optimistiske verdien definert ved et 10-

prosentnivå1 og den pessimistiske ved et 90-prosentnivå, se Figur 4-2. 

 
1 Et 10-prosentnivå innebærer at det er 10 prosent sannsynlighet for at kostnaden er mindre eller lik denne (optimistiske) 
størrelsen 
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Figur 4-2: Kvantifisering av usikkerhet 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Usikkerhetsdrivere 

Alle prosjekter endrer seg over tid på grunn av detaljering og indre og ytre forhold. Spekteret av scenarier som 

ikke dekkes av estimatusikkerhet, representerer hendelsesusikkerhet og usikkerhetsdrivere. Hendelsesusikkerhet er 

scenarier som er styrt av utfallet av en signifikant hendelse. Usikkerhetsdrivere er spekteret av resterende 

scenarier. Disse usikkerhetene splittes gjerne på ulike prosjektfaser som eksemplifisert i Figur 4-3. 

Figur 4-3: Eksempel basiskalkyle og illustrasjon på usikkerhet i ulike faser 

 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Beregningsmetodikk 

I kvantitative usikkerhetsanalyser av prosjekter blir det i Norge benyttet to ulike metoder:  

• Analytiske metoder der beregningene skjer via formler, mest kjent er Suksessiv Kalkulasjon. 

• Simuleringsbaserte metoder der mulige prosjektutfall simuleres et høyt antall ganger for å avdekke 

usikkerhetsbildet, benevnes ofte Monte Carlo-simulering. 

Vår analyse benytter Monte Carlo-simulering. 

Korrelasjon 

De fleste analysemodeller vil inneholde et betydelig antall usikkerhetselementer modellert som vist i Figur 4-2. 

Når elementene simuleres, vil de i utgangspunktet opptre statistisk uavhengig av hverandre. Lave eller høye utfall 

i ett element vil opptre helt uavhengig av tilsvarende i alle de andre elementene. 

I alle prosjekter vil det være noen viktige bakenforliggende årsaker som kan påvirke flere usikkerhetselementer 

samtidig. Generelle eksempler på slike årsaker kan være stor kompleksitet, uerfaren prosjekteier, krevende 

interessentbilde og kritisk ferdigstillelsesdato. 
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Figur 4-4: Kausalitet og korrelasjon, eksempel 

 

 

Etter vår vurdering er det for de fleste prosjekter ikke mulig å 

beskrive usikkerhetsbildet gjennom å dele opp i 

usikkerhetselementer som er tilstrekkelig statistisk uavhengige. 

Dersom en gjør det, vil den totale usikkerheten undervurderes 

gjennom såkalt ‘utslokkingseffekt’. 

 

 

 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Vi hensyntar statistisk samvirke på ulike måter: 

• Det enkleste er å anta en eller flere korrelasjonsmatriser med felles, moderat korrelasjon. Dette er 

automatisert i våre modeller (korrelasjonsfaktorer kan enkelt endres) og er etter vår oppfatning mer korrekt 

enn å anta statistisk uavhengighet 

• En mer nøyaktig og tidkrevende tilnærming er å eksplisitt angi korrelasjonsfaktorer mellom alle relevante 

usikkerhetselementer. Dette kan medføre utfordringer med konsistens i matrisene, men det finnes automatiske 

korreksjoner til nærmeste konsistente matrise 

• Den beste og mest krevende tilnærmingen er å modellere sammenhengene mellom årsaker og usikkerhet. Da 

blir korrelasjonsmatrisene output fra analysen og ikke input til analysen. Vi har de siste årene utviklet 

modeller for dette der vi kvantifiserer årsakene 

I foreliggende analyse har vi etablert to korrelasjonsmatriser for hhv. estimatusikkerhet og usikkerhetsdriverne. Vi 

benytter en moderat korrelasjon på 0,5. Vi bruker korrelasjonsfunksjonen i RiskAmp (Monte Carlo add-in til Excel) 

som korrelerer standard normalfordelinger. Disse har vi transformert til trekantfordelinger, ref. Figur 4-2. 

Simulering og resultater 

Basert på usikkerhetene beskrevet over, benytter vi Monte Carlo-metoden til å simulere et stort antall mulige 

utfall (her 5 000) av de totale prosjektkostnadene. Dermed avdekkes det samlede usikkerhetsspennet. 

Resultatene viser også hvordan de ulike usikkerhetselementene bidrar til den totale usikkerheten.  

Resultatene er presentert i Kapittel 7. 
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I kapittelet viser vi alternativenes basiskostnader som er lagt til grunn i KVU-en, og sammenligner med 

basiskalkylene underlagt analysen i KS1. Alternativene det refereres til er beskrevet i hovedrapportens 

Kapittel 7 og kort oppsummert under. 

• Nullalternativet – Kun brensel i Stavbrønn flyttes til nytt lager, i hovedscenarioet innenfor dagens anlegg på 

Kjeller eller i Halden. Øvrig brensel oppbevares videre i dagens lagre, med et minimum av tiltak ihht. 

pålegg 

• Reprosessering – Så mye brensel som mulig reprosesseres hos Orano i Frankrike. Ikke-reprosessbart brensel 

gjennomgår mekanisk behandling eller annen behandlingsløsning hos en annen leverandør, eksempelvis 

Studsvik. 

• Oksidering – Så mye brensel som mulig oksideres hos Studsvik i Sverige. Ikke-oksiderbart brensel 

gjennomgår mekanisk behandling eller annen behandlingsløsning hos Studsvik. 

• Direktedeponering – Ingen kjemisk behandling av brensel, kun nødvendig behandling for å kunne deponere 

brenselet. I hovedscenarioet skjer alt arbeid i Norge.  

5.1 KVU sin prosess for kostnadsestimering 

En basiskalkyle skal reflektere prosjektet slik det er forstått i dag og summere mest sannsynlige kostnad for alle 

identifiserte elementer. Vi har gjennomgått kalkylene og drøftet disse i detalj i fellessamling og møter. Figur 5-1 

illustrerer prosessen i KVU for inngangsverdier til basiskalkylen.  

Figur 5-1: KVU sin prosess for inngangsverdier til basiskalkyle 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Basiskalkylene til KVU består i hovedsak av estimater fra to potensielle leverandører. For kjemisk behandling ved 

oksidering er alt brenselet dekket i estimatet, inkludert inspeksjon, transport og forbehandling. For kjemisk 

behandling ved reprosessering er kun behandlingen av reprosessbart brensel dekket, samt transport. Videre er 

det i KVU-en sin analyse gjort vurderinger knyttet til manglende behandling og transport slik at dette er 

hensyntatt i kvantifiseringen av estimatusikkerhet. Kostnadene for direktedeponering (mekanisk behandling) er 

estimert basert på deler av oksideringsestimatet.  

Videre er det inkludert en kostnadspost for felleskostnader som i hovedsak dekker prosjektering, administrasjon, 

prosjektledelse, utredninger og analyser. Denne er estimert likt for alle alternativer. For nullalternativet er det 

også identifisert kostnader knyttet til innkjøp av casks, oppføring av industrilager og inspeksjon av brenselet. 

5.2 Vår vurdering av basiskalkylene 

Prosjektet er krevende å estimere fordi det er unikt, og det eksisterer ikke en komplett estimeringsmodell. Dermed 

er basiskalkylen i hovedsak basert på leverandørenes estimater for behandling av brensel. Behandling av 

nukleært brukt brensel er et av flere prosjekter som inngår i dekommisjoneringsprogrammet. Det er sentralt i 

5. Vår vurdering av prosjektets kostnadsestimat 



Vedlegg B: Kostnads- og usikkerhetsanalyser 16 

kostnadsestimeringsprosessen å unngå dobbelttelling i grensesnittet mot andre prosjekter, samtidig som alle 

vesentlige kostnadselementer blir inkludert. 

Vi vurderer KVU sitt utgangspunkt med leverandørenes prisestimater som hensiktsmessig. Videre burde 

grensesnittet mellom deponi- og dekommisjoneringsprosjektet vært tydeligere definert og synliggjort. Dette ville 

forenklet arbeidet med å definere og forstå omfanget av aktiviteter og kostnader for prosjektet. 

5.3 Basiskalkyler underlagt KS1 

Kostnadsestimeringen i dette unike prosjektet er krevende, selv om det er etablerte rammeverk er det mangel på 

anvendbare estimeringsmodeller og referansedata. Det er også viktig å peke på erfaringer med store 

kostnadsoverskridelser fra internasjonale nukleære prosjekter. 

Usikkerhetsanalysen i KS1 tar utgangspunkt i leverandørenes prisestimater, tilsvarende som KVU. Videre har vi, 

gjennom fasetilnærmingen i Figur 3-1, identifisert et større behov for rådgivertjenester, behandlingskostnader og 

investeringer. 

Omfanget av aktiviteter dekket i KS1 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg er vårt utgangspunkt 

for grensesnittet mot dekommisjoneringsprosjektet. Videre definerer vi at alle ekstra aktiviteter som dette 

prosjektet medfører, fram til og med transport til lager etter behandling, skal inkluderes i dette prosjektet sitt 

omfang.  

Samlet medfører dette økte basiskalkyler i våre analyser. Med utgangspunkt i faseinndelingen av prosjektet har 

vi vurdert kostnader knyttet til ressurspådrag og kjøp av rådgivertjenester, behov for anlegg og infrastruktur, 

samt kostnader for behandling av brensel. Tabell 5-1 viser en aggregert oppsummering der kostnader er 

avrundet til nærmeste 50 millioner kroner. 

Kostnadsstrukturen i både Tabell 5-1 og Tabell 5-2 er basert på henholdsvis KVU og vår fasetilnærming. 

Inndelingen kan være noe misvisende; eksempelvis for direktedeponering der deler av brenselet potensielt kun 

skal gjennomgå én «behandling» før lagring fram mot deponering, og ikke både forbehandling og behandling 

slik det fremkommer av tabellene. Det er totaliten av omfang og vurdering av usikkerhet som er sentralt for 

kostnadsanalysen.  

De store endringene knytter seg til økte felleskostnader som følge av et større identifisert rådgiverbehov, samt at 

kostnadsposten omfatter hele analyseperioden. Videre har vi identifisert et større behov for anlegg og 

infrastruktur for inspeksjon og forbehandling, transport og lagerløsninger. For direktedeponering er det trolig 

også behov for mer avanserte anlegg i Norge for behandling av brensel. For reprosessering er det identifisert 

kostnader knyttet til forbehandling, samt behandling av ikke-reprosessbart brensel. 

Spesielt om direktedeponering som har betydelige økte kostnader fra KVU: 

En sentral del av KVU/KS1 er å gi en indikasjon av kostnadsnivå og en kostnadsmessig rangering av 

alternativene som vurderes. For å kunne sammenligne likheter og forskjeller både mellom direktedeponering og 

de andre konseptene, samt kostnadene i KVU, har vi benyttet en felles kalkyleinndeling for alle alternativer. 

De store kostnadselementene knyttet til direktedeponering kan deles inn i forberedende arbeider, 

behandlingskostnader og lagerløsning.  

• I Tabell 5-1 tilsvarer forberedende arbeider deler av «Felleskostnader», «Anlegg for inspeksjon og 

forbehandling» og «Forberedelser internasjonale anlegg». I Tabell 5-2 tilsvarer dette den første fasen «Før 

uttak av brensel». Dette er identifiserte behov i KS1 med store avvik fra KVU. 

• I Tabell 5-1 tilsvarer behandlingskostnader deler av «Felleskostnader», «Inspeksjon og forbehandling», 

«Transport av brensel for behandling», «Behandling av brensel» og «Transport av brensel for lagring før 

endelig deponering». I Tabell 5-2 tilsvarer dette de fire fasene fra og med «Uttak, inspeksjon og 

forbehandling av brensel», til og med «Transport til lager før deponi». Dette er identifiserte kostnader 

basert på prisestimat fra Studsvik, tilsvarende som i KVU. 

• I Tabell 5-1 tilsvarer lagerløsning kostnadsposten «Etablere lagerkapasitet for brensel». I Tabell 5-2 

tilsvarer dette den siste fasen «Tilstrekkelig lagerkapasitet fra i dag fram mot deponi». Dette er identifiserte 

behov i KS1 med store avvik fra KVU. 

Usikkerhet om hvilken håndtering som er nødvendig, usikkerhet om dokumentasjonskrav i praksis og mangel på 

etablerte estimeringsmodeller og referansedata medfører at det er stor usikkerhet knyttet til direktedeponering. 
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Det er særlig utrednings- og dokumentasjonskostnadene som er vurdert å kunne bli omfattende for dette 

alternativet. 

Tabell 5-1: Basiskalkyle, millioner juni 2021-kroner, inkludert merverdiavgift 

Kostnadselement Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering 

 
KVU KS1  

( KVU) 

KVU KS1  

( KVU) 

KVU KS1  

( KVU) 

KVU KS1  

( KVU) 

Felleskostnader 

Anlegg for inspeksjon og 

forbehandling 

Forberedelser internasjonale anlegg 

Inspeksjon og forbehandling 

Transport av brensel for behandling 

Behandling av brensel 

Etablere lagerkapasitet for brensel 

Transport av brensel for lagring før 

endelig deponering 

Basiskalkyle, ekskl. mva. 600 +350 3 100 +1 450 2 700 +1 150 1 800 +2 850 

Merverdiavgift 150 +100 800 +350 700 +250 450 +700 

BASISKALKYLE 750 +450 3 900 +1 800 3 400 +1 400 2 250 +3 550 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

I Tabell 5-1 over er basiskalkylen vist i en struktur som gjør den sammenlignbar med KVU. I Tabell 5-2 under er 

basiskalkylen satt opp slik den er modellert i vår usikkerhetsanalyse. 

Tabell 5-2: Basiskalkyle fordelt på faser, millioner juni 2021-kroner, inkludert merverdiavgift 

Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering 

Før uttak av brensel 

Uttak, inspeksjon og forbehandling av brensel 

Transport til behandling 

Behandling 

Transport til lager før deponi 

Tilstrekkelig lagerkapasitet fra i dag fram mot 

deponi 

Sum basiskostnad, ekskl. mva. 950 4 550 3 850 4 650 

MVA 250 1 150 950 1 150 

Sum basiskostnad, inkl. mva. 1 200 5 700 4 800 5 800 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 
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6. Usikkerhetsbildet 

I dette kapitlet viser vi identifiserte usikkerhetselementer og gir en overordnet beskrivelse av dem. Vi viser til 

Bilag B og Bilag C for ytterligere beskrivelser og kvantifisering, samt Kapittel 3 for vår fasetilnærming. 

Estimatusikkerhet representerer usikkerhet i mengder og enhetspriser knyttet til estimeringen av prosjektet slik det 

er forstått i dag. Alle prosjekter endrer seg over tid på grunn av detaljering og indre og ytre forhold. Spekteret 

av scenarier som ikke dekkes av Estimatusikkerhet, representerer Hendelsesusikkerhet og Usikkerhetsdrivere.  

Hendelsesusikkerhet er scenarier som er styrt av utfallet av en signifikant hendelse. Usikkerhetsdrivere er 

spekteret av resterende scenarier. Disse usikkerhetene splittes gjerne på ulike prosjektfaser. 

I foreliggende analyse er det ikke identifisert signifikante hendelser. Usikkerhetsbildet utover estimatusikkerhet er 

derfor beskrevet gjennom usikkerhetsdrivere. De usikkerhetsdriverne som er inkludert i analysen er vist i Figur 6-1 

under. De vertikale skalaene illustrerer i hvilken fase av prosjektgjennomføringen driverne forventes å slå inn. 

Figur 6-1: Usikkerhetsdrivere identifisert og strukturert for usikkerhetsanalysen 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

I det følgende gis en kort beskrivelse av usikkerhetselementene som er vurdert, ref. Figur 6-1 over. Se Bilag C for 

drøfting og ytterligere detaljer av driverne. 

U1 – Detaljering, modenhet og gjennomføring 

Basiskalkylen reflekterer dagens prosjektforståelse. Som påpekt i Kapittel 2 vurderes prosjektet som noe umodent 

i forhold til prosjektfasen, og det må tas høyde for endringer gjennom ytterligere detaljering og modenhet. 

Basiskalkylen inneholder heller ikke påslag for større utfordringer i gjennomføringsfasen. Driveren er modellert 

uten mulighetsside. 

U2 – Eierstyring og rammebetingelser 

Basiskalkylen reflekterer dagens prosjektforståelse uten påslag for pålegg og endringer fra offentlige prosesser. 

Prosjektet kan få avhengigheter til eiers beslutninger, samt at det må forholde seg til gjeldende regelverk, og må 

således ta høyde for avvik og endringer. Driveren er modellert med et høyreskjevt usikkerhetsspenn. I Kapittel 2 

er det påpekt at det forventes liten grad av endringer og utvikling i lover og forskrifter, til tross for den lange 

varigheten, samt at eierstyringen kan bli krevende. 

U3 – Eksterne aktører og interessenter 

Basiskalkylen reflekterer dagens prosjektforståelse der det i enhetspriser og organisering ikke er medtatt påslag 

for behov, krav og endringer fra interessenter og aktører utenfor prosjektet, eksempelvis kommuner eller 

interesseorganisasjoner. Som det er påpekt i Kapittel 2 er det et omfattende interessentbilde, og erfaringer fra 

andre internasjonale dekommisjoneringsprosjekter viser betydelige kostnader over tid. Prosjektet vil i sin natur 

innebære fokus fra lokale myndigheter, organisasjoner, naboer mv. Det er usikkerhet knyttet til eventuelle 

kostnadskonsekvenser for prosjektet gjennom endringer, forsinkelser mv. Denne usikkerheten er modellert 

høyreskjevt uten mulighetsside. 
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U4 – Markedsusikkerhet 

Basiskalkylen reflekterer priser ved estimeringstidspunkt. Ved kontrahering kan prisene avvike fra dette for 

relevante varer og tjenester. Denne usikkerheten er vurdert høyreskjevt i en størrelse som anses over normalen for 

byggprosjekter med hensyn på varigheten fram til kontrahering. 

U5 – Prosjektorganisasjon og ledelse 

Basiskalkylen reflekterer dagens prosjektforståelse der det er antatt en normalt god styring og organisering av 

prosjektet. Ulike forhold knyttet til styring og organisering er drøftet i Kapittel 2, der stikkord blant annet er lang 

varighet, behov for spesialkompetanse, komplekse grensesnitt og omfattende dokumentasjonskrav. 

Prosjektorganisasjonens evne og kapasitet til å gjennomføre prosjektet er avgjørende for alle prosjekter og kan 

ha betydelige kostnadskonsekvenser. Driveren vil i sin natur ha en større nedside enn oppside. 

U6 – Grensesnitt mot dekommisjoneringsprosjektet 

Dekommisjoneringsprosjektet dekker i utgangspunktet alle kostnader knyttet til drift, administrasjon, vakt og 

beredskap, internt ressurspådrag fra IFE m.m. Over tid er det forventet en nedskalering av disse kostnadene som 

følge av dekommisjoneringen, som forutsetter fjerning av brukt nukleært brensel. Vi har gjennomgått kalkylene 

for dekommisjoneringsprosjektet, og vurdert kostnader på nytt med dagens prosjektforståelse. Endringer er 

reflektert i denne driveren og således hensyntatt i resultatene. 
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7. Resultater 

Dette kapitlet gir en nærmere beskrivelse av resultatene fra analysene, samt en kort beskrivelse av bidragene til 

usikkerhet og en overordnet vurdering av resultatene. 

7.1 Totalkostnad 

Det totale usikkerhetsspennet (hensyntatt summen av usikkerhet på estimater og usikkerhetsdrivere) for 

prosjektkostnadene er vist i Figur 7-1. Figuren viser kostnadene i form av S-kurver, som angir akkumulert 

sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at den endelige totalkostnaden er lik eller lavere enn en tilhørende verdi på 

x-aksen (millioner kroner). Fra figuren ser vi at alternativene ikke er unikt rangert i hele usikkerhetsspennet, da 

direktedeponering krysser alternativene med kjemisk behandling i nedre del av S-kurvene. 

Figur 7-1: S-kurve totalkostnader, millioner juni 2021-kroner, inkludert merverdiavgift 

 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Hovedresultater, avrundet til nærmeste 100 millioner kroner, er gjengitt i Tabell 7-1. Høyde på stolpe i figuren 

angir basiskostnad, forventet tillegg (P50 minus basis) og usikkerhetsavsetning (P85 minus P50). 

Tabell 7-1: Hovedresultater fra analysen, millioner mars 2021-kroner, inkludert merverdiavgift 

 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 
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7.2 Bidrag til usikkerhet 

Tornadodiagrammene viser prosjektets ti største usikkerhetselementer i sortert rekkefølge etter det enkelte 

elements relative bidrag til total usikkerhet, der: 

• Lengden på barene viser usikkerhetselementenes standardavvik fordelt på trussel- og mulighetsside 

• Verdier på horisontalaksen er ikke oppgitt da standardavvik som størrelse har begrenset 

informasjonsverdi og det viktige er den relative forskjellen mellom elementene 

• U står for usikkerhetsdrivere, andre elementer er estimatusikkerhet 

• Skillelinjen (vertikal linje) refererer seg til basiskostnaden 

• Høyre side: trusler/nedside 

• Venstre side: muligheter/oppside 

Som det fremkommer av diagrammet for direktedeponering, er driverne knyttet til ‘U1 - Detaljering, modenhet og 

gjennomføring’ og ‘U4 – Marked’ blant de største bidragsyter til usikkerhet. Videre er det estimatusikkerhet 

knyttet til fasene ‘Behandling’ og ‘Før uttak av brensel’.  

For ‘U6 – Grensesnitt mot dekommisjoneringsprosjektet’ ser vi at netto resulterende utfall, selv i et optimistisk 

scenario, trekker i retningen av økte kostnader. Dette er primært en konsekvens av at kostnadene i 

dekommisjoneringsprosjektet baserte seg på en raskere uttransportering av brukt nukleært brensel enn hva 

dagens prosjektforståelse tilsier. Merverdiavgift har også et betydelig usikkerhetsbidrag, men er kun styrt av 

underliggende kostnadselementer. 

Figur 7-2: Tornadodiagram ved direktedeponering – største bidragsytere til totalusikkerhet 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

I Figur 7-3 og Figur 7-4 vises tornadodiagram for henholdsvis reprosessering og oksidering. De viktigste 

bidragsyterne til totalusikkerhet er i stort de samme som for direktedeponering. Avvik knytter seg til relativt større 

usikkerhet for ‘U4 – Marked’, motsatt, relativt mindre usikkerhet knyttet til estimatusikkerhet for fasene ‘Før uttak 

av brensel’ og ‘Uttak, inspeksjon og forbehandling’. 
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Figur 7-3: Tornadodiagram ved reprosessering – største bidragsytere til totalusikkerhet 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

 

Figur 7-4: Tornadodiagram ved oksidering – største bidragsytere til totalusikkerhet 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 
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7.3 Oppsummering og vurdering av resultater 

I Tabell 7-2 er forventningsverdier og standardavvik fra KVU-en sammenlignet med vår analyse. Som det 

fremkommer av tabellen, har vi betydelig høyere forventningsverdier for alle alternativer (med unntak av 

nullalternativet). Økningen er primært knyttet til høyere basiskostnad, men også høyere standardavvik (mål på 

usikkerhet).  

Tabell 7-2: Sammenligning av forventningsverdier og standardavvik, millioner juni 2021-kroner, inkl. mva.  

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Usikkerhetsanalysen for kostnader viser at alternativene ikke er unikt rangert i hele usikkerhetsspennet, men at de 

krysser i nedre del. Oksidering er det rimeligste alternativet med en P50- og P85- verdi på henholdsvis 7,3 og 

10,9 milliarder kroner, inkludert merverdiavgift. Videre er reprosessering estimert til henholdsvis 8,1 og 11,8 

milliarder kroner. Direktedeponering har en P50- og P85-verdi på henholdsvis 9 og 15 milliarder kroner.  

Det totale usikkerhetsspennet, uttrykt ved standardavvik, er betydelig høyere i vår analyse. Dette gjelder spesielt 

for direktedeponering. KVU-en viser standardavvik vi mener er urealistisk lave, blant annet gitt prosjektets unike 

art, megaprosjektkarakter, modenhet, fase, varighet og at det er begrenset med referansedata. Fra temahefte 

nr. 6 fra forskningsprogrammet Concept fremgår følgende: «I de tidligste fasene i et prosjekt kan normalt 

standardavvik være på mellom 30 og 50 %. Hvis usikkerhetsanalysen gjøres på grunnlag av ferdig forprosjekt, 

bør man forvente standardavvik på mellom 10 og 20 %».2 

Det er størst usikkerhet knyttet til direktedeponering med et standardavvik på 53 prosent. Dette alternativet har 

betydelig usikkerhet knyttet til teknologisk modenhet. Kjemisk behandling ved reprosessering eller oksidering har 

standardavvik på henholdsvis 37 og 39 prosent. 

For alle alternativer er det om lag 20 prosent sannsynlighet for at basiskalkylen er tilstrekkelig. Dette er et 

normalt nivå gitt prosjektets fase og modenhet. Sannsynligheten for direktedeponering er noe høyere enn for 

kjemisk behandling. Dette reflekterer den større usikkerheten – som også inkluderer større oppside. 

I vurderingen av den totale kostnadsusikkerheten som er presentert her, er det viktig å være klar over de 

forutsetningene som er beskrevet i Kapittel 4.3. 

 
2 Concept Temahefte nr. 6 Prosess for kostnadsestimering under usikkerhet, 2015 
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8.1 Innledning 

Det gjøres i KS1-sammenheng vanligvis ikke analyse av usikkerheten knyttet til framdriften i prosjektet. 

Behandling av brukt nukleært brensel har såpass lang gjennomføringstid og har så sentrale grensesnitt mot de 

andre prosjektene i dekommisjoneringsprogrammet at de totale prosjektkostnadene er sensitive for 

gjennomføringstiden. Vi har derfor gjennomført en forenklet framdriftsanalyse. Usikkerhetsvurderinger er vist i 

Bilag D i dette vedlegget. 

8.2 Dokumentasjon, metode og sentrale forutsetninger 

Dokumentasjon 

Det viktigste dokumentasjonsunderlaget for framdriftsanalysen er aktivitetsoversikter etablert i dialog med NND, 

DSA og nukleære eksperter fra Atkins UK. Prosjektet har også etablert en overordnet fremdriftsplan som dekker 

de første fasene [12]. 

Prosess 

Ved hjelp av rammeverket prosjektets DNA har vi kartlagt sentrale forhold og fakta ved prosjektet basert på 

mottatt underlag og arbeidsmøter med relevante ressurser, se Kapittel 2. Sentrale aktiviteter og prosesser ble 

diskutert i separate fellessamlinger med DSA og NND, i to omganger hver. Parallelt og i ettertid har 

fremdriftsvurderinger blitt diskutert med nukleære eksperter fra Atkins UK. Prosjektet har underveis i prosessen 

gjennomført endringer i framdriftsplanen som er hensyntatt i denne analysen. Det har også kommet ny 

informasjon etter dialog med potensielle leverandører. Dette er eksempelvis knyttet til lagerbehov og graden av 

parallellitet mellom prosesser som ulike brenselstyper må gjennom. 

Sentrale forutsetninger 

En usikkerhetsanalyse på framdrift skal synliggjøre usikkerhetsbildet og gir direkte og indirekte implikasjoner på 

vurderingene knyttet til investeringsanalysen. Dette setter grenser for hvor store endringer og hvilke eventuelle 

eksterne beslutninger som kan inkluderes i usikkerhetsanalysen. Framdriftsanalysen er i stort underlagt de samme 

forutsetningene som investeringsanalysen, se Kapittel 4.3. 

Tabell 8-1 under viser sentrale forutsetninger som er lagt til grunn i vår usikkerhetsanalyse. 

Tabell 8-1: Sentrale forhold og forutsetninger ved usikkerhetsanalysen 

Forutsetning Beskrivelse 

Premissendringer Vår analyse omfatter dagens prosjektforståelse. Større premissendringer, dvs. endringer i 

prosjektets premisser av en slik art at det med rimelighet kan forventes at endringen 

finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning, er ikke inkludert. Samtidig er det for dette 

prosjektet mer krevende enn vanlig å sette skillet mellom premissendringer og hva som 

skal dekkes av usikkerhet. Et eksempel på en premissendring kan være: 

• Analysen dekker alt brukt nukleært brensel som i dag ligger på Kjeller og i Halden. 

Betydelig redusert eller økt omfang av brensel som skal behandles er ikke dekket i 

analysen. 

Ekstremhendelser Hendelser som vurderes som lite sannsynlige og med store framdriftskonsekvenser er ikke 

inkludert i analysen. 

Oppstartsår Analysen gjelder fra og med i dag, til brenselet er behandlet og transportert til en 

lagerløsning. 

Basisplan Analysen er underlagt fasetilnærmingen vist i Kapittel 0. 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

 

8. Framdriftsanalyse 
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Tabell 8-2 under viser identifiserte avhengigheter som ligger til grunn mellom fasene i usikkerhetsmodellen. Som 

det fremkommer av tabellen er fremdriftsanalysen hovedsakelig modellert sekvensielt, der det er lagt til grunn 

behandling av alt brukt nukleært brensel i hver fase. 

Tabell 8-2: Identifiserte avhengigheter som ligger til grunn i usikkerhetsmodellen 

Aktivitet Avhengighet 

Tilstrekkelig 

lagerløsning 

Gjennom hele varigheten er det lagt til grunn at det må være etablert tilstrekkelig 
lagerløsning. I første fase, ‘Før uttak av brensel’ er dette hensyntatt i 
estimatusikkerheten for fasen. I tillegg er det for kjemisk behandling hos 
internasjonal leverandør lagt til grunn et behov for en ny lagerløsning for 
mottakelse av behandlet brukt nukleært brensel. Denne avhengighet slår i liten grad 
ut, ref. Figur 8-2 , men er inkludert i modellen. 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Simulering 

Simulering av modellen ble gjort ved hjelp av Monte Carlo-metoden. Det ble simulert 5 000 utfall av modellen 

for å fremskaffe resultatene; dette er samme simuleringsmetodikk som er brukt i kostnadsanalysen og er den mest 

anerkjente metoden for usikkerhetsanalyse i bruk i dag.  

8.3 Basis framdriftsplan og usikkerhetsvurderinger 

Se Kapittel 3 for framdriftsplanen som er underlagt analysen. Detaljert input er gitt i Bilag D. 
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8.4 Resultater 

Dette kapitlet gir en nærmere beskrivelse av resultatene fra analysene, samt en kort beskrivelse av bidragene til 

usikkerhet og en overordnet vurdering av resultatene. 

8.4.1 Usikkerhetsspenn og hovedresultater 

Det totale usikkerhetsspennet for ferdigstillelse er vist i Figur 8-1. Figuren viser framdriften i form av S-kurver, 

som angir akkumulert sannsynlighet i prosent (y-aksen) for at brenselet er behandlet og transportert til en 

lagerløsning innen tidspunkt på x-aksen. Fra figuren ser vi at alternativene er unikt rangert i hele 

usikkerhetsspennet. 

Figur 8-1: S-kurve fremdrift 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

Hovedresultater, avrundet til nærmeste hele år, er gjengitt i Tabell 8-3. Merk at tabellen gir varighet i antall år, 

mens Figur 8-1 viser varighet i årstall. 

Tabell 8-3: Hovedresultater, fra juni 2021, avrundet til nærmeste hele år, varighet frem til fullført behandling 

Parameter Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering 

P15 7 12 14 17 

P50 11 16 19 23 

P85 15 20 25 32 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 
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8.4.2 Bidrag til usikkerhet 

Figur 8-2 viser de viktigste bidragsyterne til usikkerhet for sluttdato. Høyden på hver del av søylene viser hvor 

mye den enkelte fasen bidrar med til usikkerhet i sluttdato. 

Figur 8-2: Sum korrelasjon (normalisert) for alle modellerte faser, mot sluttdato 

 
Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 

8.5 Oppsummering og vurdering av resultater 

Usikkerhetsanalysen for fremdrift viser lange varigheter og stor usikkerhet. Dette er i tråd med erfaringer fra 

andre land der det er gjennomført prosesser knyttet til behandling av brukt reaktorbrensel. Erfaringene viser at 

det er prosessene rundt; dokumentasjon og utredning, beslutningsprosesser og etablering av nødvendige anlegg 

som er de viktigste årsakene til lang varighet. 

Usikkerhetsanalysen for fremdrift viser at direktedeponering har lengst varighet med en P50- og P85-verdi på 

henholdsvis 23 og 32 år. Fra diagrammet i Figur 8-2 fremkommer det at den første fasen ‘Før uttak av brensel’ er 

største bidragsyter for usikkerheten i varighet. Dette knytter seg primært til etablering av tilstrekkelige anlegg 

for behandling i Norge, samt dokumentasjon og søknader knyttet til løsningen. 

Oksidering har en P50- og P85-verdi på henholdsvis 19 og 25 år. Fra diagrammet i Figur 8-2 fremkommer det 

at fasen ‘Behandling av brensel’ er største bidragsyter for usikkerheten i varighet. Dette knytter seg primært til 

usikkerhet i årlig behandlingskapasitet for oksidering av brukt nukleært brensel.  

Reprosessering har en P50- og P85-verdi på henholdsvis 16 og 20 år, og er det alternativet som i vår analyse 

kan behandle det norske brenselet raskest. Fra diagrammet i Figur 8-2 fremkommer det at fasen ‘Behandling av 

brensel’ er en relativt stor bidragsyter for usikkerheten i varighet. Dette knytter seg primært til behandling av 

ikke-reprosessbart brensel. 

Normalt brukes relativt standardavvik som mål på usikkerhet for resultater på en kostnadsanalyse. Relativt 

standardavvik er i betydelig grad styrt av forventningsverdien (P50). I analysen er det stor forskjell mellom 

forventningsverdiene, og derfor vil standardavviket ikke gi stor informasjonsverdi og er ikke oppgitt i våre 

resultater.  

I vurderingen av den totale usikkerheten som er presentert her, er det viktig å være klar over de forutsetningene 

som er beskrevet i Kapittel 8.2.  
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Bilag A. Underlag 

Følgende dokumenter har vært sentrale for usikkerhetsanalysen: 

Generelle prosjektdokumenter 

[1] Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt reaktorbrensel, PDF 

16. januar 2021 

[2] Notat – NND svar på oppdraget av 15.10.2020, PDF 

16. januar 2021 

[3] 20_00910-4Vurdering av KVU "Begrenset konseptvalgutredning om behandling av norsk brukt 

reaktorbrensel" Inkludert Vedlegg B, PDF 

16. januar 2021 

[4] Notat – Sentral tilbakemelding vedr. KVU brukt brensel i lys av videre prosess KEF (L)(874660), PDF 

19. januar 2021 

Kostnader og fremdrift 

[5] Vedlegg usikkerhetsanalyse Brukt brensel, PDF 

16. januar 2021 

[6] 2019.02.07_Orano Reprocessing Service Letter, PDF 

28. januar 2021 

[7] Price estimate 212795 NND all fuel rev 1 

28. januar 2021 

[8] Basisestimat KVU Brukt brensel – kopi til KS1, Excel 

4. februar 2021 

[9] 01.03.2021_Milepælsplan_Forprosjekt Dekommisjonering, PDF 

2. mars 2021 

[10] 01.03.2021_Forprosjekt Dekommisjonering Milepælsplan, PDF 

2. mars 2021 

[11] Notat milepælsplan lager og behandlingsanlegg, PDF 

30. april 2021 

[12] Notat Skisse SSD Behandling, PDF 

siste versjon mottatt 21. mai 2021  



 

Vedlegg B: Kostnads- og usikkerhetsanalyser 

 

Bilag B. Basiskalkyle og kvantifisering av estimatusikkerhet 
Bilaget gir en oversikt over basiskalkylene som er lagt til grunn for usikkerhetsanalysen i Tabell B-1, med tilhørende estimatusikkerhet i Tabell B-2. Normalt kan Concept sin 

veileder nr. 6 Kostnadsestimering, eller tilsvarende, brukes for å definere nøyaktighetsnivåer og således klassifisere usikkerhet. Grunnet store forskjeller mellom alternativene og 

kostnadsforskjeller i fasene (som tilsvarer kostnadselementene i analysemodellen) har vi ikke funnet dette formålstjenlig. 

Tabell B-1: Basiskalkyle alle alternativer, millioner juni 2021-kroner, inkludert merverdiavgift 

Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

Før uttak av brensel    

Etablering av tilstrekkelig 

inspeksjonsanlegg og 

lagerløsning 

Nullalternativet og Direktedeponering forventes å kreve mer 

kompliserte inspeksjons- og lagerløsninger, sammenlignet 

med kjemisk behandling.  

Ressurspådrag, 

rådgivertjenester, nødvendig 

infrastruktur og andre 

kostnader 

Forberedelser internasjonale 

leverandører 

Basert på prisestimat fra Studsvik. 

Uttak, inspeksjon og 

forbehandling av brensel 

 

Inspeksjon og forbehandling For kjemisk behandling ved reprosessering og oksidering 

ligger halve summen fra Studsvik sitt prisestimat til grunn. 

Resten av inspeksjonskostnadene er dekket i 

behandlingsfasen. 

Nullalternativet omfatter 3 tonn «Stavbrønn»-brensel, og 

estimeres derfor med dobbel kostnad per tonn sammenlignet 

med kjemisk behandling, og hele inspeksjonskostnaden ligger 

til grunn i denne fasen. 
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Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

For direktedeponering ligger hele inspeksjonskostnaden fra 

Studsvik sitt prisestimat til grunn. Det vurderes at kostnadene 

vil være høyere og mer omfattende for dette alternativet, 

men samtidig er anleggskostnader allerede dekket. 

Ressurspådrag og 

rådgivertjenester 

Alle alternativer er estimert med lik årlig kostnad. 

Direktedeponering har lenger varighet, og dermed høyere 

kostnad enn kjemisk behandling. 

Transport til behandling  

Transportere brensel til 

behandlingsanlegg 

For oksidering ligger Studsvik sitt prisestimat til grunn. 

For reprosessering er kostnaden noe lavere, men den dekker 

ikke alt brensel. Det er også vurdert sannsynlig med 

transport til flere leverandører for dette alternativet. 

Eventuelle forskjeller fra oksidering er reflektert i 

usikkerhetsspennet. 

For direktedeponering er det lagt til grunn at potensielle 

leverandører vil ligge på Studsvik sitt prisnivå, og en 

potensiell oppside er reflektert i usikkerhetsspennet. 

Ressurspådrag og 

rådgivertjenester 

Kun varigheten på fasen differensierer mellom alternativene. 

Grunnet kort varighet er kostnadene tatt ut i avrunding. 

Behandling  

Behandlingskostnader For reprosessering ligger Orano sitt prisestimat til grunn, i 

tillegg til resten av inspeksjonskostnadene, og 

behandlingskostnader for ikke-reprosessbart brensel. 

Sistnevnte er basert på Studsvik sitt prisestimat.  

Oksidering er basert på Studsvik sitt prisestimat. 

For direktedeponering ligger hele kostnadsposten for 

mekanisk behandling fra Studsvik sitt prisestimat til grunn. 

Det vurderes at kostnadene vil være høyere og mer 

omfattende for dette alternativet, men samtidig er 

anleggskostnader allerede dekket. 

Ressurspådrag og 

rådgivertjenester 

Alle alternativer er estimert med lik årlig kostnad. 

Oksidering har lenger varighet, og dermed høyere kostnad. 
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Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

Transport til lager før deponi  

Transport brensel til lager Halve transportkostnaden for eksport er lagt til grunn. For 

reprosessering er kostnaden redusert ytterligere, da det 

forventes minst volum og mest uniformt brensel for dette 

alternativet. 

Ressurspådrag og 

rådgiverkostnader 

Det er skalert likt mellom alle alternativer. Kun varigheten 

på fasen differensierer mellom alternativene. Grunnet kort 

varighet er kostnadene tatt ut i avrunding. 

Tilstrekkelig lagerkapasitet fra i 

dag fram mot deponi 

 

Mellomlagerløsning og casks Vi har i prosesser med Atkins UK estimert kostnader for casks 

og lagerløsning frem til deponering. Det er her ikke skalert 

mellom alternativene med faktorer som tidligere, men heller 

direkteestimert basert på teknologisk modenhet. 

Det er lagt til grunn at det behandlede avfallet fra 

reprosessering har høyest modenhet med hensyn på 

tilstrekkelig dokumentasjon og nødvendige sertifiseringer. 

Motsatt har direktedeponering lavest, som forventes å ville 

kreve omfattende utredelsesarbeid. Sistnevnte slår inn for 

alle alternativer, da ikke alt avfall kan reprosesseres eller 

oksideres. 

Ressurspådrag og 

rådgivertjenester 

Dette elementet går parallelt med de andre fasene. 

Kostnader knyttet til ressurspådrag og rådgivertjenester er 

indirekte dekket i disse. 

Sum basiskostnad, ekskl. mva. 950 4 550 3 850 4 650  

MVA 250 1 150 950 1 150 Det er lagt til grunn 25 prosent merverdiavgift på alle 

kostnader (avrundet til nærmeste 50 millioner kroner i 

tabellen her). 

Sum basiskostnad, inkl. mva. 1 200 5 700 4 800 5 800  

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics 
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Tabell B-2: Estimatusikkerhet alle alternativer, millioner juni 2021-kroner, inkludert merverdiavgift 

Fase Nullalter

nativet 

Reproses-

sering 

Oksidering Direktedeponering Kommentar 

Før uttak av 

brensel 

   

P10 -25 % -50 % -50 % -75 % Mulighetssiden reflekterer mindre ressurspådrag enn antatt, et redusert behov for 

rådgivertjenester og enklere krav til inspeksjonsanlegg og lagerløsning. Det er 

lagt til grunn betydelig kostnader til utredninger, dokumentasjon og 

inspeksjonsanlegg for direktedeponering. Alternativet vurderes som umodent 

sammenlignet med kjemisk behandling, og oppsiden er derfor større.  

P90 +50 % +125 % +150 % +100 % Trusselsiden reflekterer høyere kostnader knyttet til inspeksjons- og lagerløsning, 

samt økt ressurspådrag. Direktedeponering har relativt lav trusselside grunnet høy 

basiskostnad. Oksidering har høyest trusselside grunnet at teknologien vurderes 

som mer umoden enn reprosessering. Dette kan blant annet medføre dyrere 

inspeksjons- og lagerløsninger. 

Uttak, inspeksjon 

og forbehandling 

av brensel 

 

P10 -20 % -25 % -25 % -50 % Generelt vurderes mulighetssiden som begrenset siden kostnadene er basert på 

prisestimat fra Studsvik. Det er lagt til grunn en større oppside for 

direktedeponering, der det kan tenkes at alternativet medfører optimale 

løsninger (eksempelvis inspeksjons- og behandlingsanlegg på samme lokasjon) 

eller at alternativet medfører en annen markedssituasjon (eksempelvis innleie av 

kompetanse og utstyr, i stedet for betaling av tjenester hos internasjonale 

aktører). 

P90 +100 % +75 % +75 % +75 % Trusselsiden reflekterer et større omfang og ressurspådrag. 

Transport til 

behandling 

 

P10 -75 % -25 % -25 % -75 % Generelt vurderes mulighetssiden som begrenset siden kostnadene er basert på 

prisestimater fra Studsvik og Orano. Det er lagt til grunn en større oppside for 

direktedeponering, der transportbehovet i dag ikke er avklart (eksempelvis om 

lager og behandlingsanlegg ligger på samme/nær lokasjon). 
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Fase Nullalter

nativet 

Reproses-

sering 

Oksidering Direktedeponering Kommentar 

P90 +50 % +75 % +50 % +50 % Trusselsiden reflekterer et større omfang og ressurspådrag, eksempelvis 

innenlands transport.  

For reprosessering er det behov for flere transporter, også internasjonalt. 

Behandling  

P10 - -25 % -25 % -50 % Generelt vurderes mulighetssiden som begrenset siden kostnadene er basert på 

prisestimater fra Studsvik og Orano. Det er lagt til grunn en større oppside for 

direktedeponering, der det kan tenkes at alternativet medfører mer optimale 

løsninger og forholder seg til en annerledes markedssituasjon. 

P90 - +35 % +50 % +200 % Trusselsiden er relativt lavest for reprosessering, der det legges til grunn at man 

har mest erfaring med denne type behandling. Tilsvarende er den høyest for 

direktedeponering som vurderes som mest umodent. Det er eksempelvis usikkerhet 

knyttet til innkapsling med tanke på metall-polymerer, avfallsmengder og 

kompleksitet. 

Transport til lager 

før deponi 

 

P10 - -25 % -25 % -75 % Generelt vurderes mulighetssiden som begrenset siden kostnadene er basert på 

prisestimater fra Studsvik og Orano, som her er halvert da det forventes at 

behandlet brensel er i en enklere og mer uniform tilstand. Det er lagt til grunn en 

større oppside for direktedeponering, der grad av transportbehov er ukjent. 

P90 - +100 % +100 % +100 % Trusselsiden reflekterer et større omfang og ressurspådrag. For eksempel er det 

lagt til grunn en logistikk der alt brensel transporteres direkte fra 

behandlingsanlegg til lager, men i praksis kan transportbehovet være mer 

omfattende med behov for ytterligere etapper.  

Tilstrekkelig 

lagerkapasitet fra i 

dag fram mot 

deponi 

 

P10 - -50 % -50 % -75 % Usikkerhet knytter seg til sertifiseringer av casks og tilpasning av disse for det 

norske brenselet, spesielt med hensyn på lagring fram mot deponering. 
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Fase Nullalter

nativet 

Reproses-

sering 

Oksidering Direktedeponering Kommentar 

Mulighetssiden reflekterer mindre omfattende og komplisert arbeid enn det som 

er lagt til grunn. Det er størst usikkerhet knyttet til direktedeponering. 

P90 - +75 % +100 % +75 % Direktedeponering vurderes som mest omfattende og krevende med hensyn på 

casks, dette gjenspeiles i trusselsiden som må ses sammen med basiskostnaden. 

Motsatt vurderes kjemisk behandling ved reprosessering som enklest, med relativt 

lav trusselside som også må ses sammen med basiskostnaden. 

Kilde: Atkins Norge og Oslo Economics
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Bilag C. Drøfting av usikkerhetsdrivere 
Bilaget gir en nærmere beskrivelse av vurderinger som er gjort med hensyn til usikkerhetsdrivere som ikke er 

reflektert i basiskalkylen. 

U1 – Detaljering, modenhet og gjennomføring 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av innhold, løsninger og mengder. Det gjelder også for 

gjennomføringen av prosjektet. 

Driveren omhandler gjennomføringen av arbeidene, herunder leverandørers gjennomføringsevne, endringer 

gjennom ytterligere detaljering og modenhet, forhold knyttet til SHA, koordinering mellom kontrakter og 

leveranser, logistikk og materialhåndtering. 

Årsaksbildet 

• Prosjektet er omfattende og unikt 

• Betydelige avhengigheter knyttet til utstyrsleveranser (lagerløsninger med casks, inspeksjonsanlegg mv.) 

• Prosjekteringsgrunnlaget må detaljeres 

• Foreslåtte alternativer oppleves som umodent i forhold til forprosjektfase 

• Det er sentrale grensesnitt mellom dekommisjonerings- og lagerprosjektet 

• Prosjektet har fortsatt fleksibilitet til valg av løsninger og ulike retninger innenfor de ulike alternativene 

• Alternativene er basert på flere ulike løsninger 

• Basisestimatene er grove og reflekterer prosjektfaser (er ikke på et detaljert nivå) 

• Prosjektet («byggherren») vil i utgangspunktet ha risikoen for uforutsette forhold, eller må påberegne 

påslag i kostnadene for forsikring mot dette 

• Brenselet er i dag lagret på to lokasjoner, og behandlingsområder vil også kunne være på flere ulike 

lokasjoner (eksempelvis reprosessering med utfallet der inspeksjon foregår i Norge, forbehandling og 

behandling hos Studsvik, og reprosessering hos Orano) 

• Prosjektet har en lang varighet 

• Det vil være behov for spesialkompetanse 

• Nullalternativet er minst omfattende 

• Direktedeponering vurderes som mest umodent, og motsatt vurderes reprosessering som mest modent 

Usikkerhet (avvik fra basis) 

• Dokumentasjonskrav 

• Kvaliteten på detaljering og prosjektering av løsninger 

• Tilstanden på brenselet kan avvike fra dagens forståelse 

• Undervurdert kompleksitet 

• Feil, mangler og motsigelser i beskrivelser 

• Andre løsninger og produkter 

• Logistikkutfordringer 

• Forsinkelser i utstyrsleveranser og andre generelle forsinkelser 

• Leverandørenes gjennomføringsevne 

Kostnadskonsekvenser dersom usikkerhet oppstår (prosent av basiskalkyle, inkludert merverdiavgift) 

Nullalternativet P10: +0 % Mid: +5 % P90: +30 % 

Reprosessering P10: +0% Mid: +5 % P90: +25 % 

Oksidering P10: +0% Mid: +10 % P90: +30 % 

Direktedeponering P10: +0% Mid: +10 % P90: +40 % 
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U2 – Eierstyring og rammebetingelser 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av eierstyring og hvilke rammebetingelser som vil være gjeldende i 

prosjektet. 

Driveren omfatter forutsigbarhet rundt rammebetingelser, nivå på overordnet styring, tydelighet i bestillinger, 

lover/regler/forskrifter inkludert endringer og tilsynsmyndigheter. 

Årsaksbildet 

• Prosjektet har lang historikk over mange år og prosessene hittil har preg av manglende beslutningsevne 

og lite framdrift  

• Det er flere ulike departementer involvert 

• Det er svært begrenset med erfaring i Norge med tilsvarende prosjekter 

• Prosjektet er langvarig og unikt 

• Prosjektet er omfattende, spesielt i styring- og organiseringsdimensjonen 

• Hvilket overordnet rammeverk som skal legges til grunn er omforent 

• Per i dag er det ikke en bred og omforent forståelse av krav til søknader 

• Etablering av lager utenfor dagens lokasjoner på Kjeller og i Halden vil kreve lokale reguleringer og 

byggesaksprosesser 

• Prosjektet må ta høyde for avvik og endringer i gjeldende regelverk 

• Prosjektet har god dialog med NFD 

• Det vil være behov for spesialkompetanse 

• Direktedeponering vurderes som mest umodent 

Usikkerhet (avvik fra basis) 

• Prosjektets prioritet hos prosjekteier som har mange store og krevende prosjekter i sin portefølje 

• Strengere/enklere sikkerhets- og dokumentasjonskrav 

• Avvik og endringer i lover og forskrifter gjør at prosjektet må modifisere/tilpasse løsninger  

• Det oppstår betydelig kompleksitet knyttet til søknadsbehandling som påvirker framdrift og kostnader 

• Prosjektets evne til kompetanseutvikling og læringseffekter gjennom prosjektet 

Kostnadskonsekvenser dersom usikkerhet oppstår (prosent av basiskalkyle, inkludert merverdiavgift) 

Nullalternativet P10: +0 % Mid: +5 % P90: +15 % 

Reprosessering P10: -5 % Mid: +5 % P90: +15 % 

Oksidering P10: -5 % Mid: +5 % P90: +15 % 

Direktedeponering P10: -5 % Mid: +5 % P90: +20 % 
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U3 – Eksterne aktører og interessenter 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av drift ved IFE og interessenter og planlagt håndtering av disse. 

Driveren omhandler behov, krav og endringer fra IFE og sentrale interessenter og aktører som ikke er en del av 

eierstyringen. 

Årsaksbildet 

• NND har som mål innen 2024 å overta IFE sin virksomhet 

• Omfattende interessentbilde der spesielt kommuner er direkte berørt av prosjektet 

• Langvarig prosjekt 

• Det er etablert en god prosess for brukerinvolvering (IFE) 

• Erfaringer fra andre internasjonale dekommisjoneringsprosjekter viser betydelig kostnader knyttet til 

interessenthåndtering over tid 

• Prosjektet er komplisert og omfattende 

• Det er sentrale grensesnitt mot dekommisjonerings- og lagerprosjektet  

• Prosjektet har ikke valgt endelig behandlingsløsninger 

• Prosjektet er basert på flere ulike løsninger 

• Nullalternativet er ikke en endelig løsning 

• Reprosessering vurderes som mest kontroversielt med hensyn til forurensning 

Usikkerhet (avvik fra basis) 

• Endringer, forsinkelser mv. som gir kostnadskonsekvenser, eksempelvis strengere krav til løsninger og 

prosesser 

• Uidentifiserte interessenter 

• Avbøtende tiltak 

Kostnadskonsekvenser dersom usikkerhet oppstår (prosent av basiskalkyle, inkludert merverdiavgift) 

Nullalternativet P10: +0 % Mid: +2 % P90: +5 % 

Reprosessering P10: +0 % Mid: +2 % P90: +5 % 

Oksidering P10: +0 % Mid: +2 % P90: +4 % 

Direktedeponering P10: +0 % Mid: +2 % P90: +4 % 
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U4 – Markedsusikkerhet 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av leverandørmarkedet som primært er basert på prisestimater fra to 

hovedleverandører. Prosjektet vil videre bestå av flere leveranser og innleie eller anskaffelse av ulike tjenester. 

Årsaksbildet 

• Leverandørmarkedet er spesielt for behandling av brenselet med svært få potensielle leverandører 

• Både prosjektet og leverandører vurderes å ha god innsikt i markedet for behandling av brensel 

• Dagens prisestimater er ikke bindende 

• Avhengig av spesialkompetanse på prosjektets side 

• Prosjektet antas å vøre attraktivt, men det er forskjeller mellom alternativene 

o For Studsvik er prosjektet stort og viktig for videreutvikling 

o For Orano er prosjektet relativt lite 

o For direktedeponering er løsning og leverandørbehovet ikke avklart. 

• Kontraktstrategi er ikke etablert, og spesielt for dette prosjektet blir 

o Hvordan inngå avtaler 

o Krav 

o Endringshåndtering 

o Bruk av underleverandører 

• Markedsusikkerheten blir større jo lenger fram i tiden kontrahering er tenkt gjennomført 

• Prosjektet er i dialog med leverandørene, og er i pågående forhandlinger og prosesser med disse 

Usikkerhet (avvik fra basis) 

• Prisene ved anbudstidspunkt avviker fra det som er lagt til grunn i basiskalkylene grunnet konjunkturer, 

‘timing’, konkurrerende prosjekter mv. Usikkerheten er i stor grad knyttet til valg av løsninger og 

detaljering av disse. Det kan også være teknologisk utvikling 

Kostnadskonsekvenser dersom usikkerhet oppstår (prosent av basiskalkyle, inkludert merverdiavgift) 

Nullalternativet P10: -15 % Mid: +0 % P90: +25 % 

Reprosessering P10: -15 % Mid: +0 % P90: +25 % 

Oksidering P10: -15 % Mid: +0 % P90: +25 % 

Direktedeponering P10: -15 % Mid: +0 % P90: +25 % 
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U5 – Prosjektorganisasjon og ledelse 

Beskrivelse/status i forutsetningene 

Basiskalkylen reflekterer dagens forståelse av hva som kreves for å styre prosjektet. 

Driveren omhandler prosjektets evne til å planlegge og styre prosjektet, kapasitet og tilgang på ressurser, 

kontinuitet for nøkkelpersonell, erfaring med lignende prosjekter, evne til samhandling og kommunikasjon internt i 

prosjektet og i organisasjonen. 

Årsaksbildet 

• De overordnede målene er i stor grad tydelige, men det er eksempelvis usikkerhet knyttet til behovet for 

kjemisk behandling og deponering 

• Prosjektorganisasjonen skal vokse fra dagens størrelse 

• Det er behov for nukleær spesialkompetanse 

• Det må forventes en krevende leverandøroppfølging med hensyn på spesifikasjoner, 

endringshåndtering, m.m. 

• Det er ikke en separat prosjektorganisasjon for dette prosjektet, men som en del av 

dekommisjoneringsprogrammet. Dette er en del av årsaken til at det er krevende å definere et komplett 

behov for roller, ansvar, struktur, størrelse, osv. 

• Prosjektet har lang varighet og er omfattende 

• Kompliserte utstyrsleveranser med omfattende dokumentasjonskrav 

• Prosjektet er unikt 

• Det er få leverandører på store deler av prosjektet 

• Prosjektorganisasjonen forholder seg til svært strenge sikkerhetskrav for alle fysiske arbeider 

Usikkerhet (avvik fra basis) 

• Større kompleksitet enn forutsatt 

• Rekrutteringsutfordringer eller mangel på kritisk kompetanse 

• Prosjektorganisasjonens evne til operasjonalisering av planlagte strategier 

• Prosjektorganisasjonens evne til å håndtere uforutsette situasjoner vil påvirke prosjektets gjennomføring 

og kostnader, herunder styre unna / håndtere tvister mot leverandører i henhold til de valgte 

kontraktstrategiene 

• Skifte av nøkkelpersoner underveis kan medføre at nye personer må sette seg inn i prosjektet, at man 

mister kontinuitet og kompetanse, at det skapes uklarheter og grunnlag for diskusjoner om tillegg, og at 

man således kan påføre prosjektet økte kostnader. Risikoen for diskontinuitet på sentrale ressurser vil 

være større enn vanlig grunnet den lange gjennomføringstiden 

• Orano vurderes å potensielt kunne være en tøffere leverandør å forholde seg til enn Studsvik 

Kostnadskonsekvenser dersom usikkerhet oppstår (prosent av basiskalkyle, inkludert merverdiavgift) 

Nullalternativet P10: -5 % Mid: +0 % P90: +10 % 

Reprosessering P10: -5 % Mid: +0 % P90: +15 % 

Oksidering P10: -5 % Mid: +0 % P90: +10 % 

Direktedeponering P10: -5 % Mid: +0 % P90: +10 % 
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U6 – Grensesnitt mot dekommisjoneringsprosjektet 

Dekommisjoneringsprosjektet dekker i utgangspunktet alle kostnader knyttet til drift, administrasjon, vakt og 

beredskap, internt ressurspådrag fra IFE m.m. på anleggene på Kjeller og i Halden. Over tid er det forventet en 

nedskalering av de årlige kostnadene, som følge av dekommisjoneringen. En viktig forutsetning for 

nedskaleringen er fjerning av brukt nukleært brensel.  

Vi har gjennomgått kalkylene for dekommisjoneringsprosjektet, og vurdert kostnader på nytt med dagens 

prosjektforståelse. Endringer er reflektert i denne driveren og således hensyntatt i resultatene. 

Årsaksbildet 

• Dette prosjektet har et grensesnitt mot dekommisjoneringsprosjektet. 

• Kostnader knyttet til V&B, drift m.m. for anleggene på Kjeller og i Halden er i utgangspunktet dekket i 

dekommisjoneringsprosjektet 

o De totale dekommisjoneringskostnadene utgjør i størrelsesorden 8 000 millioner kroner, 

inkludert merverdiavgift og har en usikkerhetsavsetning i overkant av 3 000 millioner kroner. 

Denne usikkerhetsavsetningen er vårt utgangspunkt for basis på kostnader som kan tilfalle 

behandling av brukt reaktorbrensel. 

• Dagens prosjektforståelse gir konsekvenser for dekommisjoneringen av anleggene på Kjeller og i 

Halden, og graden av endringer varierer mellom de ulike alternativene. 

• Den mest sentrale faktoren for en kostnadseffektiv dekommisjonering på Kjeller og i Halden er rask 

fjerning av nukleært brukt brensel. 

o Kjemisk behandling ved reprosessering eller oksidering innebærer uttransportering av brensel 

til internasjonal leverandør(er) 

o Direktedeponering og Nullalternativet legger til grunn behandling i Norge, og er vurdert å gi 

størst grad av utfordringer for dekommisjoneringen av anleggene på Kjeller og i Halden. 

o Direktedeponering er en endelig løsning av alt brensel som medfører lagring av alt brensel 

frem til deponering. Nullalternativet er ikke en komplett løsning. 

Usikkerhet (avvik fra basis) 

• I hvilken grad dekommisjoneringen kan begynne mens det er brensel på anleggene 

• I hvilken grad anleggene på Kjeller og i Halden kan nedskalere drift, vakt og beredskap med og uten 

brensel på anleggene 

Kostnadskonsekvenser dersom usikkerhet oppstår (prosent av 3 000 millioner kroner, inkludert 

merverdiavgift) 

Nullalternativet P10: +15 % Mid: +25 % P90: +40 % 

Reprosessering P10: +5 % Mid: +15 % P90: +25 % 

Oksidering P10: +5 % Mid: +15 % P90: +25 % 

Direktedeponering P10: +10 % Mid: +20 % P90: +35 % 
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Bilag D. Fremdriftsanalyse 

Bilaget gir en nærmere beskrivelse av inngangsverdier til fremdriftsanalysen, både basisestimater og tilhørende usikkerhetskvantifisering. 

Tabell D-1: Inngangsverdier fremdriftsanalyse, basisestimater i antall år 

Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

Før uttak av 

brensel 

Vi har lagt til grunn en lengre basis varighet på fasen enn det prosjektet har 

i KVU-rapporten. Dette er primært grunnet vurderinger som tilsier lengre 

beslutningsprosesser og avhengigheter mot ferdigstillelse av inspeksjons- 

og lagerløsninger. Direktedeponering har en betydelig lengre basis varighet, 

og dette knytter seg til lengre design- og konstruksjonsvarighet. 

P10 -25 % -20 % -20 % -25 % Oppsiden for kjemisk behandling tilsvarer prosjektets fremdriftsplan (-20 %). 

Oppsiden representerer mindre omfattende arbeid knyttet til design og 

utvikling av løsninger enn forventet.  

P90 +100 % +75 % +75 % +100 % Alle løsninger har usikkerhet knyttet til etablering av tilstrekkelig lager- og 

inspeksjonsløsninger. For oksidering er det også en usikkerhet for oppskalering 

av oksideringsanlegg i Studsvik, men dette vurderes å ikke overgå varigheten 

på beslutningsprosessene og etablering av nødvendige anlegg i Norge.  

Usikkerheten i direktedeponering er i tillegg preget av usikkerhet knyttet til 

detaljerings- og dokumentasjonskrav. 

Uttak, 

inspeksjon og 

forbehandling 

av brensel 

Denne fasen må ses i sammenheng med transport- og behandlingsfasen. Målet 

med fremdriftsanalysen er å dekke totaliteten med behandling av alt brensel. I 

praksis vil forskjellige brenselstyper behandles parallelt i ulike faser. 

For direktedeponering er det lagt til grunn en periode på 10 år som er fordelt 

mellom denne fasen og behandlingsfasen. Det er også en transportfase som 

dekker eventuell transport før, mellom eller etter disse fasene.  

For kjemisk behandling er det lagt til grunn en periode på 3 år i denne fasen, 

og 1 år med transport.  

Nullalternativet har kortere varighet grunnet mindre omfang av brensel. 

P10 -20 % -30 % -30 % -30 % Det er vurdert en moderat mulighetsside for alle alternativer. For kjemisk 

behandling ved reprosessering eller oksidering utgjør oppsiden om lag ett år. 

For nullalternativet er oppsiden mindre grunnet kortere basis varighet med 

inspeksjon av komplisert brensel. Mulighetssiden for direktedeponering er 
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Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

vurdert som større, grunnet lengre basisvarighet kombinert med at omfanget i 

mindre grad er avklart. 

P90 +75 % +50 % +50 % +50 % Trusselsiden representerer blant annet at deler av brenselet er i en dårligere 

tilstand enn antatt. Dette er vurdert relativt likt for alle alternativer. 

Nullalternativet dekker et mindre omfang av brensel, dog er dette 

«Stavbrønn»-brenselet, som vurderes som krevende å håndtere. Videre har 

Nullalternativet en kortere basis varighet. Trusselsiden er derfor samlet vurdert 

som relativt større. 

Transport til 

behandling 

 

P10 -50 % -25 % -25 % -50 % Lokasjon av inspeksjons- og behandlingsanlegg for Nullalternativet og 

Direktedeponering er ikke gitt, og disse har dermed større usikkerhet. 

I vår analyse er kjemisk behandling behandlet likt i denne fasen som må ses i 

sammenheng med forbehandlings- og behandlingsfasen.  

P90 +50 % +25 % +25 % +25 % Alt brensel er vurdert relativt likt, med unntak av Nullalternativet som har en 

større trusselside. Det er en konsekvens av basis varighet og at 

Stavbrønnbrensel vurderes som komplisert. 

Behandling For reprosessering er varigheten på fasen i utgangspunktet kort. I tillegg 

kommer behandling av ikke-reprosessbart brensel (type 4) som trekker 

varigheten opp.  

For oksidering er det først lagt til grunn en gjennomsnittlig 

behandlingskapasitet på om lag to tonn per år. 

Direktedeponering må ses i sammenheng med inspeksjons- og 

transportfasen. 

P10 - -50 % -50 % -50 % Mulighetssiden for oksidering representerer en oppskalering av anlegget på 

Studsvik som kan behandle om lag fem tonn per år.  

For reprosessering er varigheten i stor grad styrt av behandling av ikke-

reprosessbart brensel. Det er ikke lagt til grunn begrensninger på kapasitet til 

reprosessering.  

  



 

Vedlegg B: Kostnads- og usikkerhetsanalyser 

Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

For direktedeponering er det usikkerhet knyttet til nødvendig 

behandlingsomfang etter inspeksjon og forbehandling som er årsaken til 

oppsiden. 

P90 - +50 % +50 % +50 % Trusselsiden for oksidering representerer gjennomsnittlig behandling av ett tonn 

per år, som kan være en konsekvens av forsinkelser, endringer eller mislykket 

oppskalering.  

Trusselsiden for reprosessering og direktedeponering er tilsvarende og motsatt 

som beskrevet for mulighetssiden. 

Transport til 

lager før 

deponi 

Fasen dekker kun kjemisk behandling. Transport for nullalternativet og 

direktedeponering er dekket gjennom tidligere faser. Reprosessering er mer 

effektivt da det legges til grunn mer uniform tilstand på behandlet brensel 

og eventuelt mindre volum ved valg av høyradioaktivt returavfall. 

Transport til lager etter behandling må ses i sammenheng med 

behandlingsfasen da dette kan skje fortløpende ettersom brensel blir 

ferdigbehandlet. 

P10 - -50 % -50 %  Alternativene er vurdert relativt likt, både for mulighets- og trusselsiden 

P90 - +50 % +50 %   

Tilstrekkelig 

lagerkapasitet 

fra i dag fram 

mot deponi 

Denne fasen er modellert uavhengig av foregående faser. Generelt vurderes 

fasen å medføre omfattende beslutnings- og behandlingsprosesser for å 

etablere lagerløsning fram til deponering. 

 

For kjemisk behandling ved internasjonale anlegg er det lagt til grunn at en 

enklere og midlertidig lagerløsning ved dagens anlegg er tilstrekkelig for å 

kunne løfte og transportere brenselet ut av Norge. Videre må det etableres 

en lagerløsning for det behandlede brenselet, frem til deponering.  

 

For direktedeponering er det inkludert kostnader for denne fasen, men i 

fremdriftsanalysen er det lagt til grunn at dette arbeidet må ferdigstilles i 

første fase. 

P10 - -25 % -25 %  Det er lagt til grunn en begrenset oppside som representerer effektiv 

beslutning, detaljering og etablering av lagerløsning. 



 

Vedlegg B: Kostnads- og usikkerhetsanalyser 

Fase Nullalternativet Reprosessering Oksidering Direktedeponering Kommentar 

P90 - +30 % +50 %  Trusselsiden representerer at lagerløsningen etableres på en lokasjon utenfor 

dagens anlegg på Kjeller og i Halden. I utgangspunktet er det de samme 

sikkerhetsrapportene og -kravene som forventes for alle alternativer, men 

grunnet brenselets tilstand og teknologisk modenhet vurderes 

direktedeponering med høyest trusselside (se kvantifisering i første fase), 

oksidering med nest høyest, og reprosessering med lavest. 

Total fremdrift 

(Basis fremdrift, 

år) 

8,5 14,5 18 20,5 Som det fremgår av total fremdrift, har alle alternativer lang varighet.  

Dette er i tråd med erfaringer fra andre land der det er gjennomført 

prosesser knyttet til behandling av brukt reaktorbrensel. Erfaringene viser at 

det er prosessene rundt; dokumentasjon og utredning, beslutningsprosesser 

og etablering av nødvendige anlegg som er de viktigste årsakene til lang 

varighet.  

Kilde: Atkins Norge og Oslo
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