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LCC FORUM

LØFT BLIKKET FRA KALKYLE TIL REALITET



• Årets fagseminar
– Fokus på forståelse av analysene, 

innholdet og tallene bak. 

• Usikkerhet – enten vi vil eller ikke
– Er LCC-beregningene forbundet med 

usikkerhet?
– Hvor stor usikkerhet?
– Hvordan inkludere usikkerhet?
– Har vi fokus på usikkerhet?

AGENDA



NS 3454: 2013 LIVSSYKLUSKOSTNADER FOR BYGGVERK PRINSIPPER OG 
KLASSIFIKASJON

• Livssykluskostnader omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, 
bruk og avhending av en bygningsdel eller et byggverk. 

• Kalkulasjonsmetodikken i denne standarden bygger på nåverdimetoden

• Nåverdien (NV) av en fremtidig kostnad er verdien av kostnaden målt i 
forhold til basisåret ved en gitt kalkulasjonsrente. 

• Årskostnaden er annuiteten av kostnadene i analyseperioden



ER LCC-BEREGNINGENE FORBUNDET MED USIKKERHET?

Operaen i Bjørvika (2010) Nytt regjeringskvartal (2017/2018)

Årskostnad prosjekt X = 102 367 202 kr  Usikker størrelse?



USIKKERHET – ENTEN VI VIL ELLER IKKE 



ER LCC-BEREGNINGENE FORBUNDET MED USIKKERHET?

• Professor Stefan Scholtes, University of Cambridge
– Nåverdimetoden:

• Nåverdiemetoden er basert på en fremtidig prognose 
– Prognoser tar alltid feil.

• Vær oppmerksom på gjennomsnittsstørrelser
– Nåverdimetoden er basert på gjennomsnittsstørrelser. 

Kilde: Stefan Scholtes, Risk-enhanced NPV analysis: A call for Computer Aided Investment Appraisal, 2003



BRUK AV GJENNOMSNITTSSTØRRELSER

• Statistiker som drukner i en 
elv som i gjennomsnitt har 
en dybde på tre fot.

• (hvorfor vi ikke bør bruke 
gjennomsnittstall….)

Kilde: Sam Savage, 2000, Stanford University: «The flaw of Avarages»

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikoab7pqjMAhWJiiwKHXufB1MQjRwIBw&url=http://www.danielvaverka.com/the-flaw-of-averages/&psig=AFQjCNEU85-4yprwX3H6NKu4qvD40Wwnsw&ust=1461622390476169


USIKKERHET - INVESTERINGSKOSTNADER



BRUK AV NØKKELTALL - FDVU



USIKKERHET – FDVU-KOSTNADER

Relativt standardavvik: 39%
Ekskl. Energi og renhold
• Regnskapsførte tall
• Snitt 10 år (2005-2014), prisjustert
• Utvalg: 55 Forsknings- og Undervisningsbygg



HVORDAN INKLUDERE USIKKERHET?



PROFESSOR STEFAN SCHOLTES, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Kilde: Stefan Scholtes, Risk-enhanced NPV analysis: A call for Computer Aided Investment Appraisal, 2003



HVORDAN FUNGERER MONTE CARLO SIMULERING?

• Nåverdianalyser tar 
utgangspunkt i prognoser av 
usikre størrelser og produserer et 
estimat for prosjektet. 

• Monte Carlo simulering tar 
utgangspunkt i distribusjonen av 
usikre størrelser og produserer 
en fordeling av verdiene. 



EKSEMPEL

• Nåverdianalyse:
– Renholdskostnader = 200 kr/m2

• Monte Carlo simulering:
– Trippelestimater: nedre verdi, mest 

sannsynlig verdi og øvre verdi.
– Renholdskostnader:

• Nedre verdi: 150 kr/m2
• Mest sannsynlig verdi: 200 kr/m2
• Øvre verdi: 350 kr/m2



• @Risk

• SimAnalyse (Statsbygg)

• PIMS fra Omega

• m. flere

VERKTØY – MONTE CARLO SIMULERING



USIKKERHETSANALYSE - PROSESS

• Forberedelse: utarbeide kalkyle, 
avklare roller m.m.

• Gjennomføring: gruppesamling hvor en 
identifiserer og kvantifiserer 
usikkerhet. Eksperter, kunnskap og 
erfaring.

• Etterarbeid: simulere, ferdigstille 
rapport og presentere resultat.

https://www.ntnu.no/concept/concept-temahefter



• Øke kvalitet på beslutningsunderlaget ved å 
inkludere usikkerhet.

• Sporbarhet

• Ikke mulig under planlegging av prosjektet å 
estimere eksakt hvor mye et prosjekt kommer til å 
koste i et levetidsperspektiv. 

HVORFOR USIKKERHETSANALYSER



HAR VI FOKUS PÅ USIKKERHET?



• Problemstilling: hvilke metoder benyttes av selvforvaltende 
utbyggere til å gjøre LCC-vurderinger?

• Funn:
– Private aktører: begrenset usikkerhetsvurdering og tilpasninger til 

virksomhetsspesifikke forutsetninger 
– Offentlig/Statlig aktører: større grad av usikkerhetsvurdering, men 

ikke omfattende usikkerhetsvurderinger.

• Link til oppgaven: 
https://drive.google.com/open?id=1SHQbQ10cx2bpcIbwCXRx
Zwvz7TR4Eg8Q

MASTEROPPGAVE – EMILIE ESKESEN (NMBU ÅS)

https://drive.google.com/open?id=1SHQbQ10cx2bpcIbwCXRxZwvz7TR4Eg8Q


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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