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Förord
Utredningen om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat
kapital (dir. 2016:59) gav i oktober 2015 VTI i uppdrag att redogöra för svenska och internationella
erfarenheter av privat finansiering av statlig transportinfrastruktur. Ett rapportutkast lämnades i
december och efter diskussioner med utredningen lämnades en slutrapport i januari 2017. Denna VTIrapport innebär att underlagsrapporten offentliggörs.
Stockholm i februari 2017

Jan-Eric Nilsson
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Kvalitetsgranskning
Ett rapportutkast har diskuterats med utredningen på det sätt som framgår av förordet. Slutversionen
har därefter granskats av forskningschef Mattias Haraldsson och har därefter godkänts för publicering
den 17 februari 2017. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och
speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Three draft versions of the report has been reviewed and discussed with the employer, a government
committee. The research director Mattias Haraldsson examined and approved the report for
publication on February 17 2017. The conclusions and recommendations expressed are the
author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.
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Sammanfattning
Erfarenheter av privat finansiering av offentlig infrastruktur
av Jan-Eric Nilsson (VTI), Johan Nyström (VTI)
De huvudsakliga observationer som görs i rapporten summeras i följande punkter.


Alla infrastrukturprojekt är förenade med större eller mindre grad av osäkerhet. Konsekvensen
är att projektkostnaden kan bli högre (i princip också lägre), eller att nyttan av eller intäkterna
från investeringen under dess livscykel kan bli lägre (i princip också högre) än då ett projekt
planeras. Denna risk påverkas inte av om det är beställaren av ett projekt eller utföraren som
drabbas (gynnas) av konsekvenserna av (o)lyckliga omständigheter.



Om utföraren bär risk kommer anbudspriset för det upphandlade projektet att – allt annat lika
– bli högre än om beställaren bär risken.



Den generella tumregeln för riskfördelning är att den part som är bäst skickad att minska
risken för att ett projekt kan påverkas av yttre eller inre omständigheter, eller som har
möjlighet att begränsa konsekvenserna av olyckliga händelser också ska bära risken. Denna
enkla regel ger begränsad vägledning i riskfördelningen mellan beställaren och utföraren för
varje projekt. Riskfördelningen måste därför avgöras från fall till fall.



Både OPS och funktionsavtal upphandlar byggande, drift och underhåll av en färdig
anläggning som ett paket. Trots denna likhet skapas olika incitament av de två avtalsformerna.
Detta hänger framför allt samman med att utföraren av OPS-kontrakt genom den egna
finansieringen ges väsentligt starkare motiv att stå för sina åtaganden under hela
kontraktsperioden än utföraren av ett funktionsavtal.



I länder med sunda offentliga finanser är inte OPS ett attraktivt tillvägagångssätt för
finansiering av infrastrukturbyggande.



Det enda motivet för att använda OPS eller funktionsavtal är att bidra till förbättrad
samhällsekonomisk effektivitet i genomförandet av projekt. En avgörande förutsättning för att
detta ska vara möjligt är att beställaren ger utföraren tillräcklig handlingsfrihet i
genomförandet av ett uppdrag.



Det finns ingenting som talar för att upphandlingar av OPS- i stället för funktionsavtal
minskar antal lämnade anbud.



Endast samhällsekonomiskt lönsamma projekt bör genomföras. Ju högre samhällsekonomisk
lönsamhet, desto bättre är också förutsättningarna för att ett OPS-kontrakt ska kunna
genomföras på ett sätt som (ytterligare) bidrar till en god resursanvändning.
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Summary
Experiences of Public-Private Partnerships in the infrastructure sector
by Jan-Eric Nilsson (VTI), Johan Nyström (VTI)

The Swedish government has assigned a committee to review non-traditional ways for funding and
implementation of infrastructure projects. The committee has in turn asked VTI to prepare a literature
review in order to update the current understanding of the qualities of Public-Private Partnerships
(PPP) and the pros and cons of having infrastructure implemented in this way. Since a similar report
was prepared some 10 years ago, focus in the current report is on recent results published in the
academic literature and in the broader field of consultancy reports etc.
The central conclusion of the review is that no dramatic new understandings have been issued on this
topic. The following enumeration specifies some core features of using PPP rather than implementing
government projects in a more traditional way.


In countries that, like Sweden, has sound public finances, PPP cannot be justified as a means
for funding infrastructure projects. Its only rationale is therefore to be used as an instrument
for improving the efficiency of using scarce resources. The literature reports that PPP projects
in general are delivered on time and at lower cost over-runs that projects implemented in
traditional ways. No study that compares overall efficiency of different implementation
models have however been published. The jury is still out on this issue.



Infrastructure projects are more or less risky. The understanding of risk and the allocation of
risk between the parties to the contract is therefore a key concern for designing PPP projects in
a way which maximizes the probability that a project delivers value-for-money. It is, however,
not feasible to design a template for identifying which risks that should be allocated to which
party to the contract. Risk allocation must therefore be addressed on a case-by-case basis.
Economic research, inter alia awarded with the most recent Nobel price, provides a framework
for considerations under this process.



One part of the government’s assignment to the committee and to VTI was to compare the use
of PPP with a performance contract (funktionskontrakt). This format for project
implementation coincides with the PPP model in that both include investment as well as
maintenance over a prolonged period after traffic opening. The two concepts differ in that the
builder of a performance contract does not have to raise funding for the construction phase,
i.e. all bills for the construction are settled once the asset is available for users. The reports
discuss the different incentives provided by these two mechanisms.
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1.

Inledning

Utredningen om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat
kapital (dir. 2016:59) har fått regeringens uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för att
involvera privat kapital i finansieringen av statlig transportinfrastruktur. I detta ingår att klargöra vilka
alternativ eller modeller som finns för sådan finansiering. Kommittén ska redovisa för- och nackdelar
på kort och på lång sikt för staten och för potentiella finansiärer med de olika alternativen.
Alternativen ska även jämföras med upplåning i Riksgäldskontoret och med användning av olika
upphandlingsformer.
Utredningen har i sin tur anlitat Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att i en rapport
redogöra för svenska och internationella erfarenheter av privat finansiering av statlig transportinfrastruktur. Fokus ska ligga på de senaste 10 årens forskning och utvärderingar. Rapporten ska
särskilt behandla om och hur privat finansiering kan öka infrastrukturinvesteringars
samhällsekonomiska effektivitet (kostnader och intäkter) och minska risker. Privatfinansiering ska i
första hand jämföras med funktionsupphandling med helhetsansvar där staten står för finansieringen.
Följande frågeställningar ska behandlas:





Vilka tentativa slutsatser kan dras från relevant litteratur?
Under vilka förutsättningar kan ett investeringsupplägg med privat finansiering leda till ett
bättre samhällsekonomiskt utfall och under vilka förutsättningar är privat finansiering
olämpligt?
Hur påverkar privat finansiering konkurrensen i upphandlingar?

Framställningen inleds med att i avsnitt 2 definiera Offentlig-Privat Samverkan (OPS) samt att
diskutera motiv för att välja OPS i stället för något annat förfarande för att bygga och tillhandahålla
offentlig infrastruktur. Avsnitt 3 behandlar den utmaning som alla kontrakt mellan en offentlig
huvudman och en kommersiell leverantör av tjänster står inför; trots att framtiden är osäker och därför
svår att fånga i det avtal som sluts mellan parterna måste osäkerheten hanteras på ett eller annat sätt.
En lämplig fördelning av risk mellan beställare och utförare är av avgörande betydelse för att ett avtal
ska kunna leverera den efterfrågade tjänsten till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.
I två avsnitt diskuteras därefter aspekter på hanteringen av OPS-avtal i förhållande till andra former för
tjänsteleverans. Avsnitt 4 klargör att ett OPS-avtal ställer högre krav på beställarens kompetens än
andra avtalsformer. Avsnitt 5 belyser en av de frågor som återkommer i forskningslitteraturen under
senare år, nämligen hur omförhandlingar av avtalen har hanterats i olika länder medan avsnitt 6
behandlar de frågor som formuleras i uppdragsbeskrivningen och vilka policyslutsatser som kan dras.
Slutligen finns i en bilaga ett numeriskt exempel på hur man i en analys kan bedöma kostnaderna ex
post för att använda OPS i stället för ett traditionellt kontraktsförfarande. Avsikten är att konkretisera
den balansgången mellan nytta och kostnader för ett traditionellt respektive icke-traditionellt
förfarande, inte att visa vilket val som generellt ska göras.
I utredningens uppdrag till VTI läggs särskild vikt vid resultat från den relevanta litteraturen som
framkommit under de senaste åren. Den litteraturgenomgång som gjorts har också haft detta fokus.
Däremot har det inte varit möjligt att belägga vilka slutsatser som i genuin bemärkelse kan sägas vara
nya respektive vad som är resultaten från litteraturen sedan de första uppsatserna och böckerna inom
området började skrivas under 1980-talet.
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2.

Definition av, och motiv för OPS

Offentlig-Privat Samverkan (OPS eller Public-Private Partnership, PPP på engelska) gällande
transportinfrastruktur är inget nytt, varken i Sverige eller internationellt. Det sägs exempelvis att en
tidig OPS-lösning i Sverige var Brunkebergs-tunneln i Stockholm som färdigställdes 1886, där en
privat entreprenör finansierade tunneln mot rätten att ta ut avgifter för passage.
Det finns en rik litteratur om begreppet, primärt inom nationalekonomi samt construction
management. Den empiriska forskningen härrör från slutet av 1980-talet och har sedan dess visat en
snabb tillväxt. Detta är naturligt med tanke på att antalet OPS-projekt började öka under 1980-talet i
Sydamerika och därefter successivt introducerats också i en mängd andra länder. Det har därför inte
förrän nyligen funnits så stora empiriska underlag att analysera.
En grundläggande frågeställning i analysen av OPS är att klargöra alternativen, dvs. hur andra sätt att
skriva avtal mellan beställare och utförare för att leverera tjänster ser ut. Avsnitt 2.1 innehåller en
beskrivning av de standardkontrakt som används då en beställare av infrastruktur använder en
kommersiell entreprenör för att bygga infrastruktur. Avsnitt 2.2 fördjupar definitionen av OPS medan
avsnitt 2.3 i korthet redogör för valet mellan olika former för att ersätta utföraren för utfört arbete och
konsekvenserna för incitamenten i avtalet av dessa olika avtalsformer. Avsnitt 2.4 diskuterar de olika
motiv som angivits för OPS.

2.1.

Former för kontraktering av entreprenader

I vissa länder byggs infrastruktur av offentliga myndigheter i egen regi. Idag har emellertid svenska
infrastrukturmyndigheter inte någon egen kapacitet för vare sig byggande eller drift och underhåll av
infrastruktur. Alla aktiviteter av denna art upphandlas i konkurrens.
En upphandlingsprocess initieras genom att beställaren tar fram ett förfrågningsunderlag, ett dokument
som beskriver den produkt som ska tillverkas eller den verksamhet som ska utföras.
Förfrågningsunderlaget innefattar även en preliminär version av det kontrakt man har för avsikt att
teckna med den vinnande anbudsgivaren. Därmed klargörs redan i processens inledning inte bara de
arbetsuppgifter som upphandlas utan också de centrala utgångspunkterna för arbetets genomförande,
för ersättning etc.
En viktig princip, inte minst i upphandlingar av infrastrukturåtgärder, är att beskrivningen av
arbetsuppgifterna inte får förändras ”i väsentlig omfattning” under den avslutande förhandlingen
mellan beställare och vinnande entreprenör. Större förändringar av uppdraget kan i själva verket kräva
att upphandlingen görs om. Avsikten är att på detta sätt ge samtliga budgivare samma möjlighet att
lämna anbud på den typ av tjänst som efterfrågas. Den exakta innebörden av begreppet ”väsentlig
omfattning” är emellertid inte tydlig. Det kan också vara möjligt att via beskrivningar i förfrågningsunderlaget klargöra att vissa dimensioner av det tänkta projektet kan komma att påverkas under
slutförhandlingen.
Figur 1 beskriver de kontraktsformer som används för upphandlingar i anläggningsbranschen.
Begreppet kontraktsform innefattar här (juridisk) upphandlingsform, entreprenadform (ansvar för
projektering och byggande) samt ersättningsform (hur ersättningen utformas).
Det i särklass vanligaste kontraktsformen är utförandeentreprenaden, tidigare ofta kallad generalentreprenad. Innan förfrågningsunderlaget för en utförandeentreprenad skickas ut har beställaren
genomfört en detaljprojektering. Ett resultat av projekteringen är den mängdförteckning som ingår i,
och utgör en central del av förfrågningsunderlaget. I mängdförteckningen specificeras exakt vilka
arbetsuppgifter som ska utföras liksom i vilka mängder eller kvantiteter. Exempelvis anges antal
kubikmeter lera som måste tas bort och deponeras på lämplig plats, antal kubikmeter grus av angiven
art som i stället ska bygga upp en väg- eller järnvägsbank och antal kvadratmeter beläggning av
angiven typ som ska läggas som bär- och slitlager på en väg.
14
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De anbud som lämnas av entreprenörerna består av ett styckpris för varje sådan mängd (en prisvektor).
Genom att multiplicera mängder med respektive styckpris beräknas den totala ersättning som varje
anbudsgivare vill ha för att genomföra respektive projekt.

OPS

Funktionsentreprenad med
helhetsåtagande

• finansiering
•systemprojektering

Funktionsentreprenad

(delvis)

•systemprojektering
(delvis)

Totalentreprenad

Utförandeentreprenad

• detaljprojektering
• utförande

• detaljprojektering
• utförande
• underhåll

• detaljprojektering
• utförande
• underhåll och drift

• detaljprojektering
• utförande
• underhåll och drift
under lång tid

under lång tid

• utförande

Figur 1. Entreprenörens åtagande under olika kontraktsformer. Källa: VTI (2007)1.

Utförandeentreprenaden har under lång tid varit den dominerande kontraktsformen i anläggningsbranschen, men under senare år har Trafikverket strävat efter att öka andelen totalentreprenader.
Beställaren ansvarar för den programhandling som utgör kärnan i förfrågningsunderlaget. Syftet är att
med stöd av denna övergripande beskrivning av den efterfrågade vägen eller järnvägen upphandla en
entreprenör med ansvar både för att projektera genomförandet och för att faktiskt bygga anläggningen.
Medan utförandeentreprenaden innebär att beställaren köper i detalj specificerade aktiviteter eller
input som resulterar i en färdig anläggning levererar totalentreprenaden det resultat, den output som
beställs. Tillvägagångssättet för att genomföra arbetet bestäms av utföraren.2
En funktionsentreprenad kan ses som en totalentreprenad men med ett underhållsåtagande efter
trafiköppning, ibland formulerat som förlängd garantitid.3 Man använder också begreppet
funktionsentreprenad med helhetsåtagande vilket innebär att entreprenören åtar sig hela processen från
projektering (även viss systemprojektering) och byggande till underhåll och drift. Åtaganden om drift
och underhåll omfattar en längre tid än en vanlig funktionsentreprenad och är inte en förlängd
garantitid utan ett åtagande i sig. Entreprenören tillhandahåller en ”tjänst”; efter att projektering och
byggnation avslutats har denne ett avtal om att hålla infrastrukturen tillgänglig i visst skick under
överenskommen tid. Medan entreprenören får betalt för byggnationen i direkt anslutning till arbetets

1

De beteckningar som används på respektive typ av avtal varierar något över tid. Detta har mindre betydelse för de
principfrågor som behandlas.
2

Det har visat sig svårt att i praktiken belägga skillnader i frihetsgrader mellan entreprenadformer. Totalentreprenader
innehåller bland annat betydande inslag av mängdförteckningar och andra tekniska krav som begränsar utförarens
handlingsfrihet i genomförandet av ett uppdrag. Se Nyström et al (2016a).
3

Mera precist upphandlas en totalentreprenad på basis av en systemhandling där entreprenören genomför projektering och
bygger anläggningen. I upphandlingen av en funktionsentreprenad beskriver beställaren i stället de funktioner som
efterfrågas. Detta utgör grunden för entreprenörens projektering och genomförande.
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genomförande utgår en årlig ersättning för att utföra underhållet under avtalstiden. Ersättningens
storlek kan villkoras mot kvalitén på den tjänst som tillhandahålls.
Ett projekt med Offentlig-Privat Samverkan är en funktionsentreprenad med helhetsåtagande men
lägger därutöver ett ansvar för finansiering av projektet på utföraren. En närmare definition av OPS
görs i avsnitt 2.2.

2.2.

Definition av OPS

I litteraturen finns vissa variationer vad avser den exakta definitionen av OPS-kontrakt. För den
följande framställningen används följande kriterier för att definiera denna typ av avtal mellan en
offentlig beställare och ett företag som utför den avtalade verksamheten.


Avtalen är långa, åtminstone 15 år och med Arlandabanans 45 år som exempel på en lång
avtalstid.



Projektering, byggande samt drift och underhåll av anläggningen under avtalstiden ingår som
ett paket. På samma sätt som i en funktionsentreprenad kopplas projektets olika delar ihop till
en helhet (bundling). Avsikten är att på detta sätt skapa incitament för beställaren att balansera
kostnaderna för att bygga nytt mot kostnaderna för anläggningens underhåll under avtalstiden.



Det kontrakt som tecknas preciserar den funktion som beställaren vill säkerställa, inte på
vilket sätt verksamheten ska genomföras. I funktions-begreppet ingår också att beställaren
anger hur olika konsekvenser av projektets utformning för de framtida användarna ska
hanteras. Under dessa förutsättningar väljer den kommersielle utföraren själv utformningen av
den nya anläggningen.



I kontraktet fördelas risker mellan parterna. Risk definieras som alla tänkbara händelser under
avtalstiden som kan ha konsekvenser för leveransen av de upphandlade tjänsterna.



Den kommersielle utföraren bekostar investeringen via en kombination av eget kapital,
kommersiella lån och inte sällan med delfinansiering från den offentlige beställaren. Ett
projekt som finansieras med 8 procent eget kapital, 22 procent kommersiella lån och 70
procent offentliga lån/bidrag definieras därför som ett OPS-projekt. Om den offentlige
beställaren i sin helhet lämnar garantier för det riskkapital eller de kommersiella lån som tas
upp kommer entreprenören eller långivaren inte att behöva ta konsekvenserna av eventuella
problem under genomförandet av en verksamhet. Därmed skapas inte heller de incitament för
att balansera kostnader och nytta under avtalsperioden som avtal med OPS syftar till att ge. Ju
mera omfattande garantier som ges, desto längre bort från OPS hamnar ett avtal.



Eget kapital, lån liksom ersättning för löpande drift och underhåll betalas tillbaka under
projekttiden, i form av avgifter på kunderna/trafikanterna, och/eller betalningar från
statsbudgeten. Formen för slutlig finansiering avgör om det är användarna eller skattebetalarna
som står för investeringen. Vem som betalar har bäring på entreprenörens incitament.

De olika entreprenadformer som beskrivs i avsnitt 2.1 baseras på det tänkande som växt fram ur
infrastrukturhållarens, framför allt Vägverkets, förhållningssätt till dessa frågor. En fråga som
dessutom hanteras i OPS-litteraturen är om det finns eller inte finns motiv för att koppla samman
kostnads- och användarsidan i avtalet. Det finns således olika tillvägagångssätt för att göra
entreprenörens ersättning direkt eller indirekt beroende av hur mycket anläggningen kommer att
användas. Detta har också koppling till formerna för den ersättning som utgår, något som behandlas i
nästa avsnitt.
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2.3.

Ersättningsformer

En entreprenör som utför ett uppdrag för en offentlig beställare ska ha ersättning för genomfört arbete.
Det finns en mängd olika sätt att utforma ersättningen. En ytterlighetsvariant är att utföraren får en i
avtalet fastställd summa som ersättning. Detta är ett fastpriskontrakt. Sådana kontrakt ger utföraren
incitament att hitta lösningar som håller nere kostnaderna för att genomföra uppdraget. Skälet är att
skillnaden mellan priset – den fasta ersättningen – och kostnaden tillfaller entreprenören. Även om
kostnaden överstiger ersättningen – dvs. även om ett avtal slutar med röda siffror för utföraren –
kvarstår samma incitament eftersom entreprenören i dessa situationer har anledning att så långt som
möjligt begränsa underskottet.
Den beskrivning som nu gjorts innebär att utföraren tillgodogör sig samtliga besparingar i förhållande
till den avtalade fasta ersättningen. I den utsträckning utföraren redan i anbudsfasen har utvecklat nya,
kostnadsbesparande sätt att genomföra projektet, och under förutsättning att det finns ett tillräckligt
stort konkurrenstryck kan också beställaren dra nytta av dessa incitament. Besparingar i form av att
innovativa lösningar prövas kommer också att kunna gynna båda parter i framtida upphandlingar.
Den diametralt motsatta ersättningsformen innebär att utföraren får betalt för precis de kostnader som
uppdraget medför. På svenska kallas detta kontrakt på löpande räkning. Den engelska beteckningen är
cost plus-kontrakt vilket är att hänföra till att ersättningen består av kostnaden för material, persontimmar etc. plus ett överenskommet tillägg som utgör entreprenörens vinst. Ersättning mot upplupna
kostnader ger inte utföraren incitament att hitta nya lösningar för att genomföra sitt uppdrag.
I den svenska anläggningsbranschen, liksom i många andra länder är styckpriskontrakt (unit price
contracts) den enskilt vanligaste formen för ersättning. Styckeprisersättningen utgår från den mängdförteckning som används i utförandeentreprenader. Den vinnande budgivaren har i sitt anbud angett
hur stor ersättning som önskas för varje kvadratmeter beläggning, varje kubik berg som ska schaktas
eller meter stängsel som ska sättas upp etc. Styckpriskontrakt har incitamentsegenskaper som ligger
mellan ersättning till fast pris eller löpande räkning; utföraren har inte skäl att hålla tillbaka de
mängder eller kvantiteter som ska utföras men däremot att hålla nere sin kostnad per styck, exempelvis
kostnaden per m2 asfalt.
En stor del av den ekonomiska litteraturen kring kontrakt handlar om valet mellan dessa ersättningsformer. För den följande diskussionen fokuseras emellertid i första hand på avtal med fast ersättning.
En sådan fokusering är inte nödvändig, dvs. både funktionskontrakt och OPS kan innehålla en större
eller mindre del av ersättningen med den struktur som styckpriskontrakten har. Avgränsningen är i
första hand ett sätt att begränsa diskussionen.
I stället för att ersätta den entreprenör som fått ett OPS-kontrakt för projektets kostnader är det, som
tidigare noterats, inte ovanligt att ersättningen består av avgifter på användarna. Detta kan ta sig
formen av en vägtull, av biljettintäkter från resenärer (jfr. Arlandabanan) och i princip också av
banavgifter. Användaravgifter ger samma incitament som en kostnadsersättning baserat på
fastpriskonstruktionen. Skälet är att det är utföraren som drar nytta av alla kostnadsbesparingar som
görs både under projektets bygg- och driftfas liksom av alla intäktsökningar utöver de ursprungliga
bedömningar som gjorts.

2.4.

Motiv för OPS

I länder med goda offentliga finanser är statens kostnader för att låna pengar lägre än om kommersiella
företag skjuter till eget kapital och/eller lånar motsvarande belopp på kommersiella villkor. Detta
innebär att om staten lånar upp en viss mängd medel i Riksgälden för att finansiera ett specifikt projekt
med given risk, så är den ränta staten betalar aldrig högre än motsvarande ränta för entreprenören.
Påståendet gäller under förutsättningen ”allt annat lika”. Ett centralt motiv för att använda OPS-avtal
är att allt annat inte är lika. En viktig del av detta är att långivaren aldrig riskerar att förlora pengar
med staten som garant för lånet, medan det i ett OPS-projekt finns en sådan förlustrisk.
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Detta innebär också att det i länder med ett svagt offentligt budgetsaldo, stor statsskuld eller stora krav
på helt andra utgiftsområden som förutsätter offentlig finansiering kan finnas skäl att använda OPS
som en metod för att finansiera infrastruktur. I Arezki et al (2016) studeras det framväxande globala
landskapet för OPS i infrastruktur. Framställningens utgångspunkt ges av tillskapandet av the Asian
Infrastructure Investment Bank och andra så kallade plattformar för investeringar i infrastruktur. Syftet
med sådana plattformar är att försöka kanalisera den stora tillgången till (offentligt och/eller privat)
långsiktigt sparande till välfärdsförbättrande infrastrukturprojekt som annars inte hade kunnat
genomföras.
En stark offentlig sektor och hög kreditvärdighet för den svenska staten innebär att finansieringsmotivet inte är relevant för svenskt vidkommande. Inga investeringar behöver idag stoppas av att det
är kostsamt för Sverige att låna upp resurser för att möjliggöra ett projekt.
Ett mer grumligt motiv är att OPS skulle kunna användas för att hantera de problem som skapas av
den årliga budgetprocessen. Det finns exempel på projekt som stoppats före ett budgetårs utgång
därför att upparbetningstakten varit snabbare än budgeterat, dvs. anslagsmedlen har inte räckt för att
betala utföraren under ett givet budgetår. Med en OPS-lösning uppstår inga sådana begränsningar. Det
finns emellertid flera olika sätt att hantera denna typ av olägenheter, exempelvis genom att förbättra
kvalitén på de årliga budgetar som upprättas. Under inga omständigheter är detta ett relevant argument
för att använda OPS.
Motivet för OPS i Sverige tar i stället sin utgångspunkt i möjligheten att använda sådana avtal för att
stärka effektiviteten i användning av samhällets resurser. Detta är också samma förhållningssätt som
tillämpas av den absoluta huvuddelen av forskningslitteraturen liksom i de rekommendationer som
görs av OECD (2008) och av Europeiska utvecklingsbanken (EPEC 2015).
Det finns tydliga indikationer på att den svenska anläggningsbranschen har en svag produktivitetsutveckling jämfört med andra samhällssektorer.4 En tänkbar förklaring är att utrymmet för nytänkande
och kostnadsbesparingar begränsas av de traditionella avtals- och entreprenadformer som beskrevs i
avsnitt 2.1. Kommersiell hel- eller partsfinansiering kan då vara ett medel för att tillhandahålla infrastruktur till lägre kostnad för samhället. Huruvida OPS-projekt verkligen levererar ett sådant resultat är
en empirisk fråga där definitiva slutsatser inte kunnat dras. Vi återkommer till denna aspekt i slutkapitlet.

2.5.

Sammanfattning

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att upphandla byggnationen av nya, och underhåll av
existerande vägar och järnvägar. Både funktionsentreprenad och OPS syftar till att leverera byggande
och underhåll av infrastrukturen som ett sammanhållet paket. Paketeringen av de två delarna till en
helhet syftar till att ge utföraren möjlighet att utforma en anläggning på ett sätt som tar hänsyn till
samtliga kostnader för dess användning. På grundval av beställarens beskrivning av den tjänst som ska
tillhandahållas – dvs. möjligheten att bedriva tåg- eller vägtrafik under ett antal år – ges entreprenören
incitament att väga av bygg- och underhållskostnader för olika projektutformningar mot kostnaderna
för anläggningens framtida utnyttjande. Skillnaden mellan funktionsentreprenad och OPS är att den
senare inkluderar privat finansiering.
Utgångspunkten för den fortsatta framställningen är att OPS är ett instrument för att förbättra
effektiviteten i samhällets användning av knappa resurser. Med detta perspektiv är den privata (del-)

4

Inga studier som gör det möjligt att bedöma om detta är en egenskap hos den svenska anläggningsbranschen eller om den
långsamma produktivitetsutvecklingen är ett internationellt fenomen har kunnat identifieras. Ju mer vanligt förekommande
den strukturella skillnaden mellan ländernas olika branscher är, desto svårare kan det vara att komma runt problemen med
innovativa avtalslösningar.
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finansieringen ett hjälpmedel för att stärka effektiviteten, inte ett mål i sig. Avsnitt 3 vidareutvecklar
logiken i detta argument.
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3.

Risk, ofullständiga och fullständiga kontrakt

Analyser av OPS-projekt tar sin utgångspunkt en generell kontraktsteoretisk litteratur. Båda
mottagarna av årets pris i ekonomi till Nobels minne, Oliver Hart och Bengt Holmström, har lämnat
bidrag på detta område. Oliver Hart publicerade också år 2003 en uppsats med OPS-tillämpning som
kommit att bli ofta citerad. Uppsatsen behandlar några teoretiska aspekter på vad som bestämmer
gränserna mellan offentliga och privata företag i avancerade kapitalistiska ekonomier. I dess första del
lämnas några generellt giltiga kommentarer om förhållandet mellan den teoretiska litteraturen om
privatisering och teorier om ofullständiga avtal och dess konsekvenser för bildande och utformning av
företag.
Uppsatsens andra del utgår från en del av dessa tankar för att utveckla en modell av offentlig-privata
partnerskap. En central tanke i denna, liksom flera tidigare uppsatser inom denna tradition, är att
merparten av alla kontrakt som skrivs, inte minst OPS-avtal, baseras på ofullständig kunskap om vad
som kan komma att inträffa under avtalstiden. En annan återkommande aspekt i litteraturen liksom i
Hart (2003) avser möjligheten att kontrollera tjänsternas kvalité. Oliver Hart använder tillhandahållande av fängelsetjänster i offentlig och privat regi som grund för sin jämförelse. Både frågan om
ofullständiga kontrakt och de utmaningar som uppstår för att inte riskera att låga kostnader åstadkoms
till priset av försämrad kvalité är återkommande frågeställningar inom litteraturen.
Fortsättningsvis behandlas i avsnitt 3.1 den osäkerhet som kan kopplas till de olika skeden ett
infrastrukturprojekt genomgår. Avsnitt 3.2 fördjupar beskrivningen av vad som ska avses med
fullständiga och ofullständiga kontrakt medan avsnitt 3.3 belyser de problem som finns med att dra
generellt tillämpbara slutsatser och rekommendationer från denna litteratur.

3.1.

Risk i ett projekts olika skeden

I avsnitt 2.1 beskrivs ett antal standardavtal mellan beställare och utförare av infrastrukturprojekt samt
hur ansvarsfördelningen mellan parterna hanteras. Oavsett vilken av dessa entreprenadformer som
tillämpas genomgår varje projekt ett antal skeden.
1. Tidig planering; avser en period då en offentlig huvudman identifierat ett problem – ofta en
kapacitetsbrist – som behöver åtgärdas. Olika tänkbara lösningar övervägs och – den för denna
promemoria relevanta – slutsatsen är att en ny anläggning ska byggas.
2. Förprojektering; syftar till att undersöka lämpligheten av olika sträckning för en ny väg eller
bana. Markförhållanden och närhet till bebyggelse är två exempel på parametrar av betydelse
för de slutsatser som dras.
3. Projektering; olika grad av detaljplanering om hur en investering ska genomföras och vilka
arbetsmoment som ska utföras.
4. Byggande; innefattar arbetet med att genomföra projektet.
5. Användning; en färdig anläggning som används under sin ekonomiska livslängd. Oavsett vem
som är ansvarig för arbetet omfattar användningsperioden genomförandet av de drift- och
underhållsåtgärder som krävs för att upprätthålla anläggningens funktion
Med Öresundsbron5 som referensexempel innebär steg 1 i processen att ett beslut fattas om att utreda
byggnationen av en fast förbindelse över eller under Öresund. Steg 2 omfattar en utredning av
alternativa sträckningar av en bro- eller tunnelförbindelse liksom andra designaspekter av betydelse
5

Det finns skäl att markera att Öresundsbron inte är ett OPS-projekt trots att investeringen betalas med tullavgifter.
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för anläggningens framtida användning. I Öresunds-exemplet utreddes både olika tunnelalternativ
mellan Helsingborg och Helsingör och olika lokalisering av en bro. Också dimensioneringen av
tunneln respektive bron studerades. Den bro som kom att byggas omfattar exempelvis ett dubbelspår
för tåg och en däröver liggande körbana med två körfält i vardera riktningen. Detta beslut var inte
självklart eftersom kapacitetsbehovet inte bara betingades av dåvarande trafik utan också framtida
trafikutveckling. Steg 3 innebär att det huvudalternativ som föredras ges en detaljutformning.
Gränsdragningen mellan de tre första stegen är inte självklar. I synnerhet finns det anledning att
överväga vilken part, beställare eller utförare, som ansvarar för vilka steg i denna process i det fall en
OPS-lösning förordas. Begreppet ”ansvar” i dessa sammanhang syftar inte bara, eller ens i första hand
på vem som bereder frågan utan än mer vem som har ansvar för konsekvenserna om beslutssteget inte
kan genomförs på det sätt som planerats: Vem bär risken för att de ursprungliga besluten om dragning
och dimensionering visar sig fungera sämre än planerat?
Utformning och genomförande av många projekt påverkas och försenas inte sällan av planlagstiftningen. Risken för att en planeringsprocess försvåras eller försenas kan vara av olika stor
betydelse beroende på vilken utformning eller dragning av en investering som väljs i förhållande till
de detaljplanebeslut som ligger sedan tidigare. Ett annat exempel på problem härrör därför från att
mark- eller fastighetsägare motsätter sig en vald lösning och kan komma att driva en rättslig process.
Som en del av projektets avgränsning i förhållande till en eventuell OPS-lösning är det nödvändigt att
ta ställning till om det är beställaren eller utföraren som är bäst skickad att bära risken för denna typ av
genomförandeproblem.
Begreppet risk kopplat till steg 4 innebär att ett projekt inte kan genomföras (byggas) på det sätt som
regleras av det avtal som ingås, dvs. det uppstår fördyringar för endera parten. I steg 5 är risker i stället
kopplade till om den färdiga anläggningen kom att bli så nyttig för användarna som ursprungligen
planerades. Beroende på vilken part som gjorts ansvarig för vilken del av beslutskedjan kommer
riskfördelningen mellan parterna att se olika ut. Den fördelning av risktagandet som lagts fast i avtalet
avgör därför om det är beställaren eller utföraren som bär kostnaderna för, eller drar nytta av,
avvikelser från de lösningar som valts.

3.2.

Fullständiga och ofullständiga kontrakt

Ett infrastrukturprojekt innebär att en (statlig) beställare vill använda en kommersiell utförare för att
tillhandahålla en ny väg, järnväg eller någon annan typ av infrastrukturanläggning. Ett kontrakt
reglerar bland annat vad beställaren vill att utföraren ska åstadkomma liksom vilken ersättning som
ska utgå för att åstadkomma detta resultat. Syftet är här att precisera innebörden av dessa kontrakt med
avseende på vem av parterna som bär vilken risk.
Grunden för en förståelse av sådana överväganden hämtas från kontraktsteorin. Två stiliserade typer
av kontrakt jämförs i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2; ett fullständigt respektive ett ofullständigt kontrakt. I
avsnitt 3.2.3 ifrågasätts om det över huvud taget finns kontrakt som kan sägas vara fullständiga eller
heltäckande. Genomgången lägger en grund för att förstå hur graden av fullständighet i kontrakt
påverkar den risk som skapas och hur risken ska fördelas mellan parterna. Avsnitt 3.2.4 pekar på den
begränsade möjligheten att ta ställning till en lämplig riskfördelning på generella grunder.

3.2.1.

Vad är ett fullständigt kontrakt?6

I ett fullständigt kontrakt regleras alla egenskaper hos det projekt som ska genomföras. Dessutom
reglerar det fullständiga kontraktet hanteringen av samtliga tänkbara konsekvenser av olika
förändringar av förutsättningarna för att kunna fullgöra det tecknade avtalet.

6

En besläktad beskrivning av (o-)fullständiga kontrakt ges av Tadelis (2012).
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Ett avtal kan exempelvis slå fast att samtliga ökningar av kostnaden för att bygga en anläggning
jämfört med kostnaderna i den ursprungliga överenskommelsen måste bäras av part X. Alternativt kan
det fullständiga kontraktet stipulera att part X står för samtliga sådana fördyringar utom de fall då
kostnaden ökar på grund av oväntat ogynnsamma markförhållanden. Om det exempelvis visar sig att
ett berg är av sämre kvalité än i den ursprungliga bedömningen får part Y stå för merkostnaden. Ett
annat exempel kan vara att trafiken ökar mindre än förväntat under en period. Avtalet kan då reglera
att priset för att använda en färdig anläggning (en vägtull etc.) inte får ändras; alternativt kan part X
ges rätt att justera priset om trafikökningen är mindre än någon viss nivå.
Ett fullständigt kontrakt innebär att båda parter från början vet vem som får bära konsekvenserna av
samtliga utfall. Detta gäller även för helt exogena risker, dvs. där vare sig beställare eller utförare kan
påverka sannolikheten för utfallet. En huvudfråga i utformningen av ett sådant kontrakt är att avgöra
vem som ska bära risken för varje typ av avvikelse från förväntningen (se till exempel Maskin and
Tirole, 1999). Ett förfrågningsunderlag innehåller en specifikation av vilka risker som utföraren måste
ta ansvar för. Det innebär att det anbud som lämnas i upphandlingen innehåller en reservation för den
ersättning utföraren vill ha för att bära dessa risker.
En viktig aspekt på hanteringen av riskfördelning är att all risk inte är exogen. Uppenbarligen påverkas
möjligheterna att bygga en ny väg eller järnväg av entreprenörens skicklighet. Likaså hänger risken för
höga framtida underhållskostnader samman med om anläggningen byggts på ett sätt som begränsar
behovet av att återkommande behöva laga och lappa. I dessa situationer har utföraren uppenbarligen
bättre möjlighet att påverka sannolikheten för mer eller mindre goda resultat.
Dessutom kan beställare och utförare ha bättre eller sämre förutsättningar att begränsa konsekvenserna
av olyckliga utfall när dessa verkligen inträffat. Trots att ingen part kan påverka risken för extrema
vädersituationer är det möjligt att, som en del av genomförandet av ett projekt, ta på sig kostnader för
att begränsa konsekvenserna av dåligt väder i form av övertäckning av byggplatser, dikning etc. Om
ett projekt ska finansieras med avgifter på användarna kan också risken minskas för otillräckliga
intäkter genom systematisk marknadsföring, lämpligt differentierade avgifter etc. Också detta är
aspekter som har betydelse för hur riskerna i ett (fullständigt) kontrakt ska fördelas.

3.2.2.

Vad är ett ofullständigt kontrakt?

Den enklaste och mest uppenbara innebörden av ett ofullständigt kontrakt är att alla egenskaper och
omständigheter av betydelse för projektets utfall inte specificeras. Båda parter vet då att det kan
komma att krävas kompletterande förhandlingar för att slutföra ett projekt. I princip kan man tänka sig
att avtalet mellan beställare och utförare slår fast att en väg ska byggas mellan A och B, samt ett
riktvärde för kostnaden. Därefter hanterar man utformningsfrågor i samråd under projektets
genomförande. En sådan lösning ligger mycket nära ett kontrakt med utförande på löpande räkning.7
Det finns skäl att redan här slå fast att parternas styrkeförhållanden i en sådan framtida (om-)
förhandling är radikalt annorlunda än i samband med att ett avtal tecknas. Medan en slutförhandling av
ett upphandlat kontrakt förs i medvetande om att det finns ett eller flera andra företag som lämnat
anbud för att genomföra en verksamhet, genomförs en omförhandling mellan två parter som i
huvudsak saknar alternativ.
Men också genomförandet av ett (fullständigt) kontrakt som reglerar vem som får stå för
konsekvenserna av olyckliga utfall kan i praktiken skapa problem. Anta exempelvis att ett kontrakt
anger att beställaren måste stå risken för kostnadsöverskridanden om byggkostnaderna ökar därför att
marken visar sig vara sämre än den geotekniska bedömning som avtalet baseras på. Utföraren kommer
då att kräva beställaren på en extra ersättning.

7

Ett intressant exempel på användningen av en sådan avtalskonstruktion finns i Bajari & Tadelis (2001).
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För att verkställa en utbetalning måste parterna vara överens om att den ursprungliga geotekniska
undersökningen innehöll brister. Utföraren måste dessutom kunna motivera varför dessa brister
medfört en kostnadsökning i den storlek som äskas. Det måste dessutom kunna göras troligt att
kostnadsökningarna verkligen härrör från markundersökningens brister, dvs. att det hade varit möjligt
att gardera sig i anbudet om korrekt kunskap fanns tillgänglig. Beställaren kan exempelvis vara rädd
för att utföraren satt kostnader för att genomföra helt andra verksamheter på kontot för geoteknik för
att på så sätt få ut en extra ersättning. Detta går i litteraturen under beteckningen cost padding därför
att man ”stoppar in” kostnader som annars skulle bokföras på ett konto under ett konto som kan
faktureras; jfr. Laffont & Tirole (1993).
Ett ännu större problem, både till följd av kontrakt som avsiktligt utelämnar kriterier för hur olika
omständigheter ska behandlas och som en konsekvens av otydligheter vad gäller kostnadernas storlek,
kallas i litteraturen moral hazard.8 Begreppet saknar en vedertagen svensk översättning men innebär (i
det här fallet) att utföraren både har möjlighet och incitament att genomföra ett projekt på ett något
annorlunda sätt än vad som annars vore möjligt om det finns en möjlighet att skicka räkningen vidare
till utföraren. Exempelvis kan en utförare försöka hålla nere kostnaderna genom att sänka kvalitén på
det materiel som används eller genom att infoga fördyrande komponenter som i och för sig har ett
värde men som ursprungligen inte beställts.
Med ett avtal som anger att beställaren står risken för kostnadsökningar till följd av problematiska
grundförhållanden vet utföraren att samtliga sådana merkostnader kommer att kunna faktureras. Om
kontraktet i stället hade stipulerat att utföraren får stå hela risken för avvikelser i byggkostnaderna
jämfört med ursprungsavtalet kan det finnas skäl för denne att avsätta resurser för (kompletterande)
geotekniska studier. Detta kan ses som en form av försäkringspremie för att minska risken för framtida
obehagliga överraskningar. Om denna typ av risk ligger på beställaren kommer denne att behöva ta
ställning till hur omfattande geotekniska analyser som krävs.

3.2.3.

Finns fullständiga kontrakt?

En vanlig slutsats i både teoretisk och empirisk kontraktslitteratur är att det inte finns några fullständiga avtal. Innebörden är att avtalsskrivande parter, inte minst i OPS-avtal som är giltiga under
långa tidsperioder, alltid måste inse att det finns en viss sannolikhet för att man i framtiden kommer att
behöva förhandla om klausuler i ett kontrakt. Många av de finansiella konstruktioner som skrivs in i
kontrakten syftar ytterst till att begränsa risken för, eller konsekvenserna av sådana förändringar av
förutsättningarna för ett projekt.
Vissa typer av kontrakt kan trots allt betecknas som fullständiga. Detta är avtal som föreskriver att alla
risker ska hanteras av utföraren.9 Det behövs i så fall ingen specifikation i förväg av vad som skulle
kunna gå snett eftersom det inte finns någon osäkerhet om vem som får bära konsekvenserna.
Mycket talar för att OPS-avtalet om Arlandabanan har egenskaper som ligger nära definitionen av ett
fullständigt kontrakt. Med två undantag tog det vinnande konsortiet på sig att bära risken för oönskade
konsekvenser som skulle kunna påverka projektets lönsamhet. Det ena undantaget avsåg det fall att
projektet drabbades av kostnader för att genomföra ursprungligen oförutsedda arkeologiska undersökningar. Sådana eventuella merkostnader är förhållandevis lätta att avgränsa från andra typer av
projektkostnader och därför är risken för moral hazard-problem begränsad.

8

I försäkringsbranschen innebär moral hazard att den försäkrade, i vetskap om att man kommer att ersättas för skadorna till
följd av exempelvis stöld i fordon, blir mindre försiktig än vad man annars skulle ha varit. För att begränsa benägenheten till
slarv ställer försäkringsgivaren villkor på att fordonet alltid måste vara låst och dessutom finns normal en självrisk som
innebär att den slarvige ändå måste betala för en del av kostnaden.
9

Ett kontrakt som lägger alla risker på beställaren innebär att ersättning betalas ut på löpande räkning. Detta är inte en
intressant konstruktion av OPS-kontrakt.
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I ett andra undantag reserverade sig det vinnande konsortiet för att kunna kräva kompensation av
staten om det skulle visa sig att myndigheter i framtiden kom att förändra de krav som ställs på
projektet och som då skulle kunna få konsekvenser för projektets finansiella resultat. Det är inte
uppenbart att tydligt avgöra vilka av staten genomförda förändringar som skulle kunna påverka
förutsättningarna för järnvägstrafik mellan Stockholm och Arlanda på ett sätt som inte kunde förutses.
Förekomsten av en sådan klausul ger emellertid beställaren anledning att tänka sig för innan
förändringar med sådana tänkbara konsekvenser införs.
Med denna tolkning är alltså avtalet om Arlandabanan ett fullständigt kontrakt. Det innebär bland
annat att ekonomiska trångmål för Arlanda Express inte ger upphov till några problem för beställaren
så länge som företaget levererat den tjänst som avtalats i form av ett garantera antalet turer per timme.
Från beställarens perspektiv innebär avtalet också att konsekvensen av en eventuell konkurs är att en
fullt användbar anläggning finns tillgänglig för användning. Vid en betalningsinställelse skulle
ägarkonsortiet, och eventuellt staten via sitt villkorslån (jfr. Nilsson et al 2008) förlora insatt kapital.
Staten som delägare via villkorslånet och de kommersiella långivarna skulle kunna driva trafiken
vidare.
Eftersom konsortiet under olyckliga omständigheter kan förlora sitt kapital men samtidigt kan
tillgodogöra sig verksamhetens eventuella överskott skapas starka incitament att bedriva verksamheten
på ett effektivt sätt. Det skapas också den typ av (high-powered) incitament för kostnadseffektivitet
som i allmänna termer karaktäriserar fastpriskontrakt som beskrivits tidigare; entreprenören har starka
motiv att hålla nere kostnaderna för att bygga, välja rätt rullande materiel, marknadsföra tjänsten etc.
Man har också möjlighet att välja vilket pris man vill ta ut av de framtida resenärerna.
Flera av dessa avtalsegenskaper eftersträvas också av beställaren. Samtidigt innebär avtalet att
utföraren har ett kontrakt som löper under lång tid. Om förutsättningarna för att bedriva trafiken
förändras krävs omförhandlingar, inte sällan med kostsamma konsekvenser för beställaren.
Exempelvis har den pendeltågstrafik som utsträckts till Arlanda inneburit att resenärerna betalar en
tilläggsavgift för att stiga av på flygplatsen. För ett projekt som genomförs och drivs i statlig regi krävs
inga sådana omförhandlingar.

3.3.

Rekommendationer om riskfördelning

Kontrakt som avser infrastrukturåtgärder reglerar komplexa åtaganden och sträcker sig över lång tid.
Sådana avtal kan råka ut för att förutsättningar för verksamheten som inte reglerats i den ursprungliga
överenskommelsen förändras. Men medan de principiella egenskaperna hos kontrakt med större eller
mindre grad av fullständighet är väl dokumenterade förblir rekommendationer om hur sådana risker
bör fördelas mellan parterna mycket allmänt hållna.
Den enkla principen är att den part som bäst kan hantera risken också är mest lämpad att bära den. En
på så sätt formulerad rekommendation ger emellertid föga stöd för att identifiera vilken part som ska
bära vilka risker. Även om man grupperar olika typer av risker, exempelvis på det sätt som görs i
Tabell 1, kommer parterna också att kunna råka ut för händelser som inte på förhand är hanterade av
avtalet men som uppenbart påverkar möjligheten att slutföra verksamheten på ett lyckosamt sätt. Om
sådana händelser resulterar i krav på omförhandling uppstår de problem med moral hazard eller
opportunistiskt beteende som tidigare beskrivits.
Tabell 1 ger ett exempel på en taxonomi som används av Ortega et al (2016) och som anger hur
spanska kontrakt hanterat riskfördelningen i förhållande till de rekommendationer som ges i en
OECD-rapport. Det går emellertid att hitta många andra exempel på hur risk i praktiken fördelats
mellan beställare och utförare. Det finns åter skäl att hänvisa till avtalet om Arlandabanan och den
tolkning som tidigare gjorts, dvs. att det kommersiella företaget i det fallet – till skillnad från flera av
rekommendationerna i Tabell 1 – i huvudsak själv bär både kostnads- och efterfrågerisk.
Arlandabanan byggdes i huvudsak i urberg som inte skapade obehagliga geotekniska risker för
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utföraren. Det kan jämföras med uppdraget att borra en järnvägstunnel genom Hallandsåsen där det
vinnande konstoriet fick en (fast) ersättning för att genomföra uppdraget. De geotekniska problemen
innebar i det fallet att vinnaren, ett projektbolag som tillskapats av Vattenfall, tvingades i konkurs.
Athias & Saussier (2015) belyser de problem som uppstår därför att många koncessioner inom
transportsektorn sägs vara standardiserade och svåra att anpassa till nya yttre förutsättningar. Som
exempel på sådana rigiditeter refereras de motsättningar som uppstod 2014 mellan den franska
regeringen och ett antal operatörer av motorvägskoncessioner. Den socialistiska regeringen ville
revidera gällande kontrakt eftersom villkoren ansågs vara alltför generösa. Man planerade också att
tillskapa en myndighet med uppgift att övervaka uttaget av vägavgifter. Regeringens handlingsutrymme begränsades emellertid av att de ursprungliga avtalen skyddade operatörerna. Flera kontrakt
innehöll exempelvis klausuler som stadgade att avtalsinnehavaren måste kompenseras för av
beställaren initierade förändringar i avtalen. Vissa avtal löper till 2035 vilket innebar att ersättningen
för avtalsförändringar skulle kunna bli mycket stor. Den här typen av begränsningar kännetecknar för
övrigt också det avtal som reglerar relationen mellan staten och det konsortium som nu äger och driver
Arlanda Express.
Exemplet illustrerar en av fördelarna för beställaren med att genomföra verksamhet i egen regi eller
genom att genomföra investeringar på traditionellt sätt. När en väg eller järnväg öppnats för trafik efter
att ha genomförts baserat på ett standardkontrakt (utförande- eller totalentreprenad) övergår sträckan
till att behandlas som en del av landets infrastruktur. Till skillnad från ett OPS-avtal med lång
bindningstid uppstår då inga problem för den framtida regering som skulle vilja förändra principerna
för hur transportsektorn ska styras.
Iossa & Martimort (2016) diskuterar om det är lämpligt att alla tänkbara eventualiteter som kan
realiseras också ska regleras eller om vissa bör lämnas öppna? Tvärt emot författarnas förväntan innan
projektet påbörjades konstaterar man att det inte är möjligt att observera en enhetlig praxis kring
hanteringen av dessa frågor. Exempelvis rekommenderar Världsbanken att trafikrisk alltid bärs av
utföraren medan Indiens standardiserade kontrakt för motorvägar undantar utföraren från att bära
denna risk om variationer i trafiken utlöses av makroekonomiska förhållanden. I Storbritannien
hanteras riskallokering ofta i en omfattande "riskmatris”. Där anges varje specifik risk som kan uppstå
och hur risken bör delas mellan entreprenör och myndighet. Kontrakten blir på så sätt förhållandevis
kompletta. I Italien används sällan sådana matriser och i stället är riskallokeringen ofta vag och
kontrakt förblir ofullständiga.
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Tabell 1. Fördelning av risk mellan beställare och utförare av koncessioner i transportinfrastruktur i
Spanien jämfört med OECD (2008). Källa: Ortega et al (2016.
Typ av risk

Exempel

Hantering i Spanien

Hantering enligt
OECD (2008)

Force majeure

Förlust till följd av krig och
naturkatastrofer

(Förhandlad) förändring
av kostnadsbördan i
varje avtal

Offentlig beställare

Politisk risk

Försening av projekt till följd
av offentliga beslut

(Förhandlad) förändring
av kostnadsbördan i
varje avtal

Offentlig beställare

Politisk risk

Kostnader för inköp av mark

Privat utförare

Offentlig beställare

Intäkts-/

Otillräckliga intäkter till följd
av att överskattning av
trafiken

Privat utförare; möjligen
delat mellan parterna

Bör huvudsakligen
bäras av beställaren

Design- och
teknisk risk

Misslyckat tekniskt
genomförande

Privat

Privat

Byggrisk

Kostnadsökning pga. felaktigt
genomförande

Privat; i visa fall
omförhandling

Privat

Underhålls/trafikrisk

Höga underhållskostnader

Privat

Privat

Miljökostnad

Miljöskador under
genomförande

Privat

Privat

Finansiell risk

Oskicklig finansiell hantering

Privat; men jfr.
Villkorslån

Huvudsakligen
privat

Konkursrisk

Lönsamhetsproblem till följd
av något eller flera av
ovanstående förhållanden

Huvudsakligen offentlig

Delat offentlig-privat

efterfråge risk

I uppsatsen analyseras riskallokering och val av avtalsutformning i situationer när det i offentlig
upphandling finns den typ av problem som tidigare beskrivits i form av moral hazard och privat
information om exogena chocker. Dessutom behandlas risken för korruption dvs. att en representant
för beställaren skulle kunna ge en utförare av ett avtal otillbörliga fördelar. Med stöd av en sådan
analys drar man slutsatsen att beställaren har skäl att mycket tydligt ta ställning till hur stor osäkerhet
som lämnas öppen. Jämfört med tidigare refererade resultat är huvudpoängen att ju mera öppet
kontrakten skrivs, desto större är risken för att någon tjänsteman faller för lockelsen att särbehandla en
utförare. Genom att exempelvis införa standardiserade avtalsformer minskar hotet om korruption.
Samtidigt blir det svårare för parterna att genomföra omförhandlingar som annars hade varit att
föredra.
Analysen pekar också på några mera generella resultat:
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(1) Fullständiga kontrakt blir mer attraktiva ju större den exogena osäkerheten är eller ju mindre en
entreprenör vill bära risk. När dessa aspekter är betydelsefulla stärks nyttan av att minska risken för
entreprenören att råka ut för exogena chocker.
(2) Fullständiga kontrakt är också att föredra när en marknad där OPS används är mer mogen.
(3) Ju mer komplext ett projekt är, desto starkare är skälet att lämna kvar ett utrymme för framtida
omförhandling.
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4.

Beställaransvar i OPS-projekt

Analysen av mer eller mindre fullständiga avtal identifierar situationer där det i OPS-kontrakt kan vara
lämpligt att lägga över risker på en kommersiell utförare. Det är emellertid från litteraturen uppenbart
att den offentlige beställaren alltid måste hantera ett antal uppgifter för att OPS-projekt ska kunna
genomföras på ett lyckosamt sätt. Avsnitt 4.1 ger grunden för denna diskussion medan avsnitt 4.2
behandlar betydelsen av att de projekt som genomförs ska vara samhällsekonomiskt värdefulla.

4.1.

Beställarens politiska och administrativa arbetsuppgifter

Samtidigt som riskanalysen kan leda fram till att beställaren lämnar över en större eller mindre del av
ansvaret för ett projekt till utföraren finns ett antal frågor som beställaren alltid måste ta ansvar för:
(i)

Beställaren ska besluta vilket eller vilka projekt som skall finansieras genom OPS.

(ii)

Beställaren måste ange egenskaperna hos den service som ska levereras. I ju större
omfattning detta görs genom att specificera målet för projektet, dvs. dess funktion, i stället
för att specificera hur verksamheten ska genomföras, desto bättre är förutsättningarna för
att utföraren ska hitta innovativa lösningar. För att begränsa risken för att utförarens
innovativa lösningar inte tillgodoser minimikrav med avseende på säkerhet och miljö kan
restriktioner på hur funktionskraven får tillgodoses införas i avtalet. Exempelvis kan man
stadga att ändpunkter på vägräcken inte i sig ger upphov till höga skaderisker. Men ju fler
sådana restriktioner som införs, desto färre frihetsgrader har utföraren för att leverera
innovativa lösningar.

(iii)

Beställaren måste planera och genomföra en tilldelningsprocess baserad på offentlig
upphandling som ger alla potentiella budgivare möjligheter att lämna anbud, givet att de
uppfyller ställda minimikrav. I den anglo-saxiska litteraturen kopplas sådana krav till att
utförare ska vara fit, willing and able.

(iv)

Det förfrågningsunderlag som utgör ett första steg i upphandlingsprocessen måste baseras
på ett genomarbetat förslag till avtal med vinnande anbudsgivare.

(v)

Beställaren måste också investera i genomförandet av avtalet, dvs. säkerställa att samtliga
aspekter av betydelse för att avtalet slutförs på avsett sätt också bevakas.

En återkommande slutsats från litteraturen är att ju lägre grad av politisk inblandning, och ju bättre
teknisk och administrativ förståelse beställaren har om privata aktörer som arbetar med globala
kontraktsbundna investeringar och tillhandahållande av tjänster, desto större är sannolikheten att OPSprojekt kan bidra till effektivitetsförbättringar. Behovet av att begränsa den politiska inblandningen i
projekt handlar väsentligen om en beställarens kompetens att göra politiska respektive administrativa
överväganden.
Huruvida OPS ska användas för projekt eller inte är ett politiskt beslut. Detta är särskilt betydelsefullt
innan det varit möjligt att fastställa om sådana kontrakt bidrar till förbättrad produktivitet eller inte.
Det finns också starka politiska önskemål att besluta vilket eller vilka projekt som ska implementeras i
denna form.10
Arbetsfördelningen mellan beställare och utförare i genomförandet av Arlandabanan kan illustrera hur
dessa avvägningar hanterades. Med stöd av ett antal underlagsrapporter beslutade den då borgerliga
10

I detta ligger emellertid en motsättning eftersom många av de projekt som i Sverige beslutas på politisk grund har dåliga
förutsättningar för att bidra med ett samhällsekonomiskt netto; jfr. avsnitt 4.2.
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regeringen ca 1992 att pröva OPS med tillämpning på just detta projekt. Man tillsatte en liten grupp
med hög kompetens för att utforma avtal, genomföra upphandlingen och efter upphandling komma
fram med ett förslag till vem som skulle genomföra investeringen med vilka kontraktsvillkor.
Regeringen åtog sig att förhålla sig till gruppens förslag genom att enbart säga ja eller nej till det
slutliga förslaget. Ingen inblandning från regeringen skedde i arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag och att genomföra upphandlingen. Detta är för övrigt ett tillvägagångssätt som också
tillämpas av den amerikanska administrationen. Exempelvis kan sittande president ges mandat av
kongressen att förhandla fram ett handelsavtal. Kongressen förbehåller sig enbart rätten att godkänna
eller underkänna det slutliga avtalet.
I Verhoest et al (2015) utvecklas ett index för att belysa i vilken utsträckning 20 europeiska länder kan
sägas ha en god struktur för att stötta OPS-projekt. Indextalet baseras på tre kriterier:
(i)

I vilken utsträckning har den politiska miljön strategier som med- eller motverkar OPSprojekt?

(ii)

Har specifika lagar eller mindre formella regler införts för att stödja utvecklingen av OPSprojekt?

(iii)

Finns någon form av specialiserade administrativa strukturer som bistår vid utvecklingen
av OPS, exempelvis i form av särskilda myndigheter eller företag med sådana syften?

Även om indexets konstruktion kan kritiseras så ser resultatet ut på följande sätt. Sverige kommer lågt i
ranking, vilket förklaras med bristande erfarenhet av OPS. Se Tabell 2.
En återkommande slutsats från litteraturen är också att OPS-kontrakt ska upphandlas, inte förhandlas
fram. Ett uppenbart motiv är att upphandlingens konkurrensmekanism bidrar till att beställaren kan
hålla nere kostnaderna för projektet. Inte alltid uppmärksammas upphandlingens betydelse för att
åstadkomma transparens vid relevanta beslutstillfällen. Även om det inte på förhand ska kunna framgå
vilka bud som lämnats eller hur buden utvärderas är det angeläget att i efterhand kunna klargöra de
överväganden som låg till grund för beslut. Detta begränsar både risken för slarv som för omedvetna
eller medvetna felaktigheter i de beslut som fattas.
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Tabell 2. Stöd för OPS i 20 Europeiska länder. Källa: Verhoest et al (2015).
Politiskt
engagemang

Juridiskt
ramverk

OPS
anpassade
institutioner

Genomsnittlig
poäng

Österrike

1.0

1.8

1.5

1.4

Belgien
(Flandern)

3.0

1.8

2.8

2.5

Schweiz

2.3

1.8

1.8

2.0

Tjeckien

1.7

2.3

2.1

2.0

Danmark

2.3

1.0

1.8

1.7

Estland

1.0

1.3

1.3

1.2

Frankrike

1.3

2.8

3.1

2.4

Grekland

2.3

2.8

2.3

2.5

Italien

2.0

2.3

2.3

2.2

Holland

3.7

1.8

3.3

2.9

Portugal

2.0

2.8

2.8

2.5

Serbien

1.3

2.5

2.0

1.9

Slovenien

1.3

2.3

2.2

1.9

Sverige

1.0

1.8

1.2

1.3

Storbritannien

3.7

1.8

3.6

3.0

Cypern

1.7

2.3

1.8

1.9

Finland

1.3

1.8

1.3

1.5

Slovakien

2.0

1.8

1.9

1.9

Tyskland

3.7

1.8

3.4

2.9

Ungern

1.7

1.8

2.2

1.9

4.2.

Genomför enbart samhällsekonomiskt motiverade projekt

En väl fungerande infrastruktur utgör en nödvändig förutsättning för landets välfärd. Ny infrastruktur
bör byggas om nyttan för samhället som helhet är minst lika stor som de resurser som krävs för att
genomföra ett projekt. Nyttan av, och kostnaderna för att bygga infrastruktur kan beräknas genom att
använda det som internationellt kallas Cost-Benefit Analysis (CBA), på svenska betecknat som
samhällsekonomiska kalkyler. Det finns idag väl förankrad metodik i internationell och svensk
litteratur för att genomföra sådana beräkningar.
Diskussionen kring möjligheterna att bedöma samhällsnyttan med stöd av sådana metoder är
omfattande och ska inte ytterligare beskrivas här. De grundläggande parametrarna för kalkylresultaten
är emellertid enkla: Samhällsnyttan av en åtgärd har stark koppling till hur många som kommer att dra
nytta av förbättringen, idag och i framtiden; ju fler som åker och som beräknas komma att åka, desto
mer troligt är det att ett projekt – allt annat lika – är samhällsekonomiskt lönsamt. Mot detta står
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kostnaden för att genomföra investeringen; återigen allt annat lika så är ett projekt motiverat att
genomföra ju lägre anläggningskostnad som krävs för att tillhandahålla de framtida tjänsterna.
Osäkerhet om både den framtida nyttan av en investering och dess kostnader ger skäl till viss
försiktighet i tolkningen av kalkylresultaten. I synnerhet är det inte befogat att sätta tilltro till kalkyler
som indikerar att projekt ibland är motiverade och under andra förutsättningar inte bör genomföras,
dvs. där resultatet beror på smärre förändringar i antaganden om projektets förutsättningar eller
konsekvenser. Sådana kalkylresultat ger i sig inte grund för att dra säkra slutsatser om projekten i
fråga bör eller inte bör genomföras.
Däremot är det fullt möjligt att använda resultaten för projekt med mera extrema kalkylresultat:
Projekt där samhällsnyttan ligger långt under anläggningskostnaderna är normalt olämpliga att bygga;
projekt som uppvisar robust höga lönsamhetstal bör å andra sidan prioriteras högt.
Kalkylvärdet utgör därför startpunkten för att ta ställning till vilka projekt som bör respektive inte bör
genomföras som OPS. Det finns emellertid skäl att göra ett tillägg i denna del av förutsättningarna för
projektval. Anledningen är att OPS syftar till att öppna för nya och bättre sätt att genomföra
investeringar än om traditionella typer av entreprenadavtal skulle tillämpas. Om det är möjligt att
åstadkomma sådana förbättringar kan givetvis också ett projekt med svag lönsamhet komma att
vändas till ett projekt med god lönsamhet enbart genom att välja denna avtalsform. Men ju sämre
lönsamhet ett projekt bedöms ha i utgångsläget, desto mindre är sannolikheten att en tillräckligt stor
sådan nyttoökning och/eller kostnadsbesparing jämfört med ett offentligt genomfört projekt kan
uppnås. Huvudslutsatsen är därför robust; projekt som genererar stora nettonyttoeffekter i förhållande
till kostnaderna för genomförande bör ges hög prioritet i förhållande till andra projekt med lägre
värden i den samhällsekonomiska kalkylen.
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5.

Omförhandling

Den enskilt vanligaste frågeställningen i senare års analyser av OPS handlar om frekvensen och typ av
omförhandlingar av sådana kontrakt. International Transport Forum, en del av OECD-organisationen,
genomförde 2014 ett seminarium – ett Round Table – för att belysa de vanligaste förklaringarna till
omförhandlingar. Man diskuterade också om den anda som präglat det ursprungliga avtalet kunde
upprätthållas vid omförhandlingen. Se vidare Makovsek et al (2014). Ett resultat av diskussionen
sammanfattas i Tabell 3.
Tabell 3. Exempel på studier som redovisar frekvensen av omförhandlade OPS-kontakt. Källa:
Makovsek et al (2014), tabell 2.
Geografiskt område

Sektor

Andel omförhandlade kontrakt, procent

Samtliga

68

Electricitet

41

Transport

78

Vatten

92

Indien

Samtliga

0

USA

Motorvägar

40

France

Motorvägar
Bilparkeringar

50
73

England
Skottland

Samtliga
Samtliga

22
51

Latinamerika och Karibien

Av tabellen framgår att omförhandlingar är relativt vanligt förekommande, även om det finns stora
variationer mellan de exempel som refereras. Noterbart är att Indien inte genomfört några omförhandlingar vid tidpunkten för seminariet, trots att de hade flera hundra OPS-projekt som löpte. Det
berodde inte på att företag som vunnit indiska OPS-kontrakt inte hade begärt att få genomföra
förändringar av de ursprungliga avtalsvillkoren. Däremot har beställaren konsekvent sagt nej till
omförhandlingar. Ett skäl är att indiska kontrakt normalt innehåller klausuler som ger viss flexibilitet.
Exempelvis har koncessionären möjlighet att anpassa nivån på en vägtull till exogena förändringar,
exempelvis i form av en långdragen lågkonjunktur. Därutöver har beställarens ovilja till
omförhandlingar skickat en signal om att det inte lönar sig att vinna en upphandling med mindre än att
utföraren är rimligt säker på att hantera sina åtaganden inom ramen för kontraktet.
Diskussionen kring omförhandlingars orsaker gör en åtskillnad mellan uppkommande problem som
har endogena eller exogena förklaringsorsaker. Den första handlar om att omförhandlingar påkallas av
avvikelser som uppstår i genomförandet av ett projekt och som utföraren i större eller mindre
omfattning har möjlighet att hantera. Exogena förändringar av förutsättningarna avser objektiva (eller
teknokratiska managementaspekter) respektive subjektiva aspekter där någon av parterna försöker
agera på ett sätt som ökar sannolikheten för att kunna förhandla sig till bättre villkor. Med stöd av
denna konceptualisering av orsaker ges följande råd för att så långt som möjligt hålla fast vid de
ursprungliga avsikterna med avtalet:
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En omförhandling bör inte accepteras av endogena skäl, exempelvis om utföraren agerat
oskickligt.
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Om risken från början fördelats mellan parterna på ett sätt som framstår som rimligt bör
objektiva skäl till omförhandlingar endast accepteras under extrema förhållanden (en hotande
statsbankrutt).



Vissa omförhandlingar kan vara nödvändiga till följd av exogena förändringar eller därför att
den politiska majoriteten förändras. Baksidan är att detta kan öppna dörren för opportunistiskt
agerande från både (den politiska) beställaren och den kommersiella utföraren.

Den i vissa länder höga andelen omförhandlade OPS-avtal måste ses mot bakgrund av att det är
generellt vanligt med förändrade förutsättningar för entreprenadavtal. Oavsett vilken typ av avtal som
används innebär omförhandling att det ursprungliga uppdraget och de kontraktsvillkor som reglerar
ersättning etc. förändras. Däremot är justeringar inom ramen för de regler som definieras i kontraktet
inte exempel på omförhandling. I en utförandeentreprenad är det exempelvis vanligt att i förfrågningsunderlaget estimerade mängder förändras med så kallade reglerbara poster.11 Om antalet m2 asfalt inte
avviker med mer än 25 procent från förhandsbedömningen finns normer för hur ersättningen ska
beräknas. En mängdförändring större än 25 procent kan, men måste inte resultera i en omförhandling.
En vanlig förändring av förutsättningarna för genomförandet av projekt är att beställaren vill att
utföraren ska göra något mer än det uppdrag som definierats i förfrågningsunderlaget. Sådana tilläggsbeställningar skapar sina egna problem, framför allt till följd av att beställaren normalt tvingas till
kostsamma bilaterala förhandlingar. Att det kan bli kostsamt beror på att entreprenören vet att det
skulle bli mycket dyrare att upphandla en annan entreprenör för att genomföra tilläggsbeställningen
och kan utnyttja detta.12 Också tilläggsbeställningar förekommer oberoende på vilken entreprenadform
som används och ska inte ses som exempel på omförhandlingar.
Ett exempel är Norrortsleden, en ny väg i Stockholms norra ytterområden, öppnades för trafik 2008
och kostade totalt knappt 700 miljoner kronor. Efter det att avtalet tecknats insåg beställaren (dvs.
Vägverket efter samtal med kommunen) att det fanns starka skäl att också bygga en cirkulationsplats
som inte hade ansetts nödvändig vid upphandlingstillfället. Tilläggsbeställningen kom att kosta ca. 75
mkr. Mycket talar för att kostnaden hade kunnat bli lägre om också denna komponent fanns med i det
ursprungliga förfrågningsunderlaget, och det kan finnas skäl att ifrågasätta beställarens sätt att hantera
sitt uppdrag. Norrortsleden refereras som ett tidigt exempel på en funktionsentreprenad med ett 15 år
långt underhållsåtagande. Jfr. Nilsson (2009) avsnitt 5.2. Denna typ av tilläggsbeställningar har
emellertid inte någon koppling till valet av entreprenadform.
Som tidigare noterats tar Athias & Saussier (2016) sin utgångspunkt i uppfattningen att många
koncessioner inom transportsektorn sägs vara standardiserade och rigida. I uppsatsen problematiseras
detta påstående. Man använder en databas som består av 71 koncessionsavtal för betalvägar från hela
världen. Rigida kontrakt förstås som att avtalet stipulerar att en specificerad vägtull fastställs för hela
kontraktsperioden medan de mest flexibla avtalen innehåller bestämmelser om periodiska
omförhandlingar om tullnivån.
Författarna menar att koncessionsavtal för betalvägar kännetecknas av en väsentligt större osäkerhet
än i många andra kontrakt. Anledningen är att trafikprognoser är notoriskt oprecisa och den speciella
typ av efterfrågeosäkerhet som föreligger i sig ger motiv för mera flexibla avtal för att anpassa
villkoren allt eftersom de yttre förutsättningarna förändras. Det underliggande antagandet är att risk
kostar, dvs med osäkra kontrakt kommer entreprenörerna att lägga på en riskpremie. Dilemmat är att
flexibiliteten kan gynna uppkomsten av opportunistiska beteenden, där entreprenören kan utnyttja sina

11

Vanligtvis är mängdförteckningarnas poster uppdelade på R (reglerbara) och OR (oreglerbara), där de förstnämnda antas
avvika från de i förfrågningsunderlaget estimerade mängderna.
12

Detta återges ofta som hold-up problematiken i kontraktsteorin, se Goldberg (1976).
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frihetsgrader till att framhäva sina intressen på bekostnad av beställaren. Avtalsutformningen måste
därför balansera två förhållanden mot varandra; för mycket flexibilitet får till konsekvens att oönskade
opportunistiska omförhandlingar kan inträffa, för lite flexibilitet att möjligheten att genomföra
välfärdshöjande omförhandlingar går förlorade.
Analysen av de 71 avtalen visar att flexibiliteten ökar med osäkerheten om den framtida efterfrågan.
Detta tyder på att parterna är medvetna om betydelsen av denna typ av osäkerhet och föredrar att
teckna mer flexibla avtal när osäkerheten är hög. Flexibiliteten gör det möjligt att anpassa priserna till
rådande förhållanden snarare än att från början bedöma det lämpligaste priset under hela avtalsperioden.
Man visar också att det finns politiska aspekter på utformningen av koncessionerna. Om avtalen
utformas i länder med regeringar med center-vänstermajoritet tenderar man att använda mindre
flexibla avtal. Denna observation belyser betydelsen av att från början överväga hur OPS-kontrakt ska
kunna fungera oberoende av politisk majoritet. Man visar dessutom empiriskt på ett förhållande som
ofta diskuteras men sällan testas, nämligen att avtalens utformning påverkas av kvaliteten på de
institutioner som avtalen utgör en del av: ju bättre regelverk, desto mer flexibla kontrakt.
I flera uppsatser framhålls den privata sektorns hantering av kontraktsvillkor som ett föredöme också
för offentlig sektor. Utgångspunkten för resonemanget ges av att två privata företag som möter nya
förutsättningar för att genomföra ett avtal har goda möjligheter att omförhandla avtalet och komma
fram till en lösning som båda parter kan vara nöjda med. Man menar att detta gör kunna tjäna som en
förebild för utformningen av offentliga avtal i allmänhet, däribland OPS-avtal.
Offentlig verksamhet skiljer sig i ett viktigt avseende från de kommersiella företagens förutsättningar.
De formkrav som styr offentlig verksamhet, bland annat i form av det upphandlingsregelverk som i
allt väsentligt är gemensamt för hela Europa, har som syfte att säkerställa en opartisk hantering av alla
företag som är inblandade i upphandlingar och andra transaktioner. Det formaliserade förfarandet
bidrar också till att minska risken för slarv och korruption.
Många privata företag som sluter avtal tillämpar ett väsentligt mindre formaliserat förfarande. Inte
sällan används leverantörer som sedan tidigare visat sig leverera till god kvalité och till rimliga
kostnader. Det innebär också att båda parter har starka skäl att ”sköta sig”, dvs. att leverera enligt
överenskommelse för att öka sannolikheten till att också i framtiden kunna sluta avtal. Denna
affärsrelation kallas inte sällan relational contracting.
En leverantör som tillhandahåller tjänster av god kvalité till en offentlig uppdragsgivare kan emellertid
inte förvänta sig att behandlas annorlunda än andra potentiella leverantörer i framtida upphandlingar.
Det betyder också att den statliga beställaren har inte har samma möjlighet att hota en utförare som
inte lever upp till en överenskommelse med konsekvenser för framtida avtal.
Offentliga upphandlingar innehåller ofta så kallade ”skallkrav”. Detta är krav som samtliga
anbudsgivare måste uppfylla, såsom krav på kreditvärdighet, att budgivaren inte har hamnat i
återkommande konflikter som inte kunnat lösas etc. Det finns också exempel på att offentligt
upphandlade kontrakt innehåller optioner på förlängning under förutsättning att utföraren tillhandahåller tjänster av god kvalité under den första delen av avtalsperioden. Detta är ett exempel på att
också offentliga avtal till en del kan bygga in denna typ av incitament över tid i avtalet med en
utförare.
Ett avgörande problem är emellertid att kvalitetskrav kan vara svåra att formulera på ett sätt som inte
kan missförstås eller som inte i sig inbjuder till tolkningsproblem. Efter det att en optionstid löpt ut
saknas därför ofta möjlighet att använda hotet om att inte få lämna anbud i kommande upphandlingar
om utföraren ”inte sköter sig” denna typ av mekanism. Möjligheten att bygga denna typ av åtaganden
över tid för att öka sannolikheten för att en utförare levererar med acceptabel kvalité är därför ofta
dålig.
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6.

Effekter av ökad användning av OPS i infrastrukturprojekt

Två av de frågor som ställs i VTIs utredningsuppdrag (jfr. avsnitt 1) hanteras i detta avslutande avsnitt.
Den ena frågeställningen handlar om att belysa under vilka förutsättningar ett investeringsupplägg
med privat finansiering kan leda till ett bättre samhällsekonomiskt utfall och under vilka förutsättningar privat finansiering är olämpligt. Den andra frågan avser konsekvenserna för anbudskonkurrens av en övergång till OPS.
Avsnitt 6.1 ger en utgångspunkt för en bedömning av att övergå från traditionell upphandling till OPS
i form av en kort sammanfattning av existerande internationell kunskap. Kvantitativa jämförelser är
ovanliga, och en anledning är att få OPS-projekt kommit till sitt naturliga kontraktavslut. I avsnitt 6.2
identifieras den typ av frågor som måste hanteras för att genomföra en mera heltäckande utvärdering
av detta slag. I uppdragsformuleringen sägs att OPS i första hand ska jämföras med funktionsupphandling med helhetsansvar där staten står för finansieringen. I avsnitt 6.3 förs en stiliserad
diskussion kring Arlandabanan och de tänkbara konsekvenserna av om det projektet genomförts som
en funktionsentreprenad i stället för OPS. Slutligen behandlas i avsnitt 6.4 konsekvenserna för
konkurrensen i upphandlingar av en ökad användning av OPS.

6.1.

Utvärdering av OPS – byggfasen

Det existerar idag en stor mängd rapporter som beskriver både den potential som ligger i att
genomföra OPS-projekt och de utmaningar som förfarandet ställer den offentlige beställaren inför. Ett
exempel på denna litteratur är en relativt ny rapport från EPEC (The European PPP Expertise Centre),
en expertgrupp som koordineras av Europeiska Investeringsbanken; jfr. www.eib.org/epec.
Det centrala motivet för att använda OPS i stället för traditionella former för att genomföra offentliga
projekt sägs vara den potential detta ger för att få bättre value for money. Begreppet är vagt men
definieras som att genomförandeformen bidrar till högre nytta i förhållande till de kostnader som
projektet genererar; jfr. EPEC (2015), ingressen till avsnitt 1.
Rapporten innehåller ett antal exempel som konkretiserar denna uppfattning:




OPS bidrar till att infrastrukturprojekt bereds, utformas och byggs på ett bättre sätt. Detta kan
ske på flera sätt:
o

En bättre genomfört riskanalys, en bättre fördelning av risk mellan parterna och en
bättre riskhantering.

o

Projektutformning och -genomförande anpassas på ett bättre sätt till projektets
livscykelkostnader.

o

Kravet på att ett OPS-konsortium tar ansvar för livscykelkostnaderna ökar
fokuseringen på denna typ av kostnader.

o

Sannolikheten för att projektet genomförs inom angiven tid och på budget ökar.

o

Tack vare en gemensam hantering av arbetsmoment som i traditionella
genomförandeformer hanteras var för sig förbättras möjligheten till en effektiv
koordinering av verksamheten.

o

OPS skapar öppningar för innovationer i genomförandet av projekt.

Management under hela kontrakts- och projekttiden
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o

Minskad risk för att anläggningens underhåll får stå tillbaka för kortsiktiga
budgetbegränsningar.

o

Beställarens krav på att projektet ska tillhandahålla en anläggning med god
funktionalitet ökar sannolikheten för att detta ska ske.

Upplåning och (slut-)finansiering
o

Övergången från direktavskrivning till OPS via någon form av avbetalningslösning
skapar utrymme för ytterligare investeringar.

o

OPS minskar beställarens risk för att i framtiden behöva spendera mer på
anläggningarna än planerat.

o

OPS skapar en matchning mellan anläggningens (årliga) nytta och dess kostnader i
form av avbetalningar.

o

Det är möjligt att få användarna, inte skattebetalarna att betala för den tjänst som
tillhandahålls.

o

Kommersiella långivare kommer att granska projektets kostnader och intäkter för att
minska risken för att få tillbaka utlånade medel på ett annat sätt än med offentlig
finansiering.

Ett antal kommentarer skulle kunna göras till uppräkningen, men det räcker med att här slå fast att
vare sig denna eller andra rapporter innehåller mer än ett minimum av kvantifierade genomgångar av
utfallet av OPS-projekt i förhållande till traditionellt genomförda investeringar. VTI (2007) redovisar
en granskning av utvärderingar av OPS-projekt som åtminstone i någon del baseras på kvantitativa
analyser som ger en grund för de slutsatser som dras. De mest relevanta rapporterna kom från England
och Skottland liksom från en preliminär bedömning som gjordes av fyra OPS-projekt som prövades i
Norge.
En återkommande observation från dessa studier är att OPS-projekt i allmänhet genomförs på eller
snabbare än tidsplanen. Därutöver finns en tendens att kostnadsöverskridanden för projektens första
del, dvs. arbetet med att bygga den nya anläggningen, är mindre förekommande jämfört med
traditionella projekt. Det finns också exempel på att OPS-projekt genomförts med andra tekniska
lösningar än ursprungligt planerat. Exempelvis kom stationerna under Arlanda att byggas på ett annat
sätt än i de preliminära planer Banverket upprättat. Dessa observationer sammanfaller med några av
punkterna i den ovan redovisade rapporten från EPEC.
EPEC-rapporten innehåller också länkar till ett antal underlagsrapporter. En av dessa, The Allen
Consulting Group (2007) innehåller en del kvantitativ information.13 Analysen baseras på offentligt
tillgängliga uppgifter om 21 OPS-projekt och 33 projekt upphandlade på traditionellt sätt. Av dessa 54
projekt avser 24 åtgärder inom den sociala sektorn, 25 projekt har genomförts i transportsektorn, 3
avser vattenprojekt och 4 stycken IT-projekt. Man noterar att det varit lättare att få tillgång till
information om OPS-projekten än de projekt som genomförs på traditionellt sätt.
I rapporten behandlas ett stort antal aspekter på genomförandet av OPS-projekt, men vi nöjer oss här
med att redovisa en av de kvantitativa observationer som görs. De två första raderna i Tabell 4 visar att
kostnadsökning för de olika investeringarna, räknat från ursprungligt beslutstillfälle till kostnaden efter
det att investeringen slutförts, är 35 procent för traditionella projekt medan kostnaden för OPS-projekt

13

Rapporten har skrivits på uppdrag av Infrastructure Partnerships Australia, en samarbetsorganisation bestående i första
hand av kommersiella företag.
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under motsvarande period ökar med 12 procent. De två därpå följande raderna jämför kostnaden vid
kontraktstillfället med slutkostnaden och visar att traditionella projekt ökar med 15 procent under
denna period medan kostnaden för OPS-projekt knappt förändras alls. Jämförelsen avser enbart
byggfasen av projekten.
Tabell 4. Jämförelse av kostnadsutvecklingen från beslutstillfället till dess att respektive anläggning
färdigställts för 54 projekt upphandlade på traditionellt sätt respektive som OPS. Miljoner AU$.
Källa: The Allen Consulting Group (2007), tabell 1.
Förväntad

kostnad
Hela processen, från beslut
till färdigställande

Kontraktkostnad till
färdigställande

6.2.

Slutlig
kostnad

Kostnadsökning,
procent

Traditionella
kontrakt

3 082

4 169

35

OPS-kontrakt

4 484

5 004

12

Traditionella
kontrakt

4 533

5 205

15

OPS-kontrakt

4 946

5 004

1

Generella utmaningar för en utvärdering

En förklaring till den begränsade tillgången till uppföljningar är OPS-kontraktens längd. Med
undantag från projektbolag som faktiskt eller nästan gått i konkurs, exempelvis på det sätt som
beskrivs i Ortega et al (2016) för situationen i Spanien, har få eller inga OPS-projekt nått sitt
”naturliga” slut i form av en avtalsperiod som löpt ut.
Problemet med att följa upp OPS-projekt begränsas emellertid inte enbart av att det saknas exempel på
avslutade projekt. En större utmaning är att kunna identifiera en rättvisande norm för en jämförelse av
kostnader under en lång avtalsperiod. För att utvärdera ett slutfört, eller i fallet OPS, fortfarande
pågående projekt måste någon form av beskrivning ges av utfallet av projektet om det inte genomförts
enligt denna modell. 14 Av självklara skäl saknas sådan kontrafaktisk information. En approximation
skulle kunna vara att jämföra två eller flera relativt lika projekt med varandra. Detta är emellertid en
stor utmaning för OPS-projekt som inte sällan är stora och komplexa och som därför kan sakna
relevanta jämförelser.
I brist på jämförelseobjekt kan man som ett sekundärt alternativ genomföra en mindre strukturerad
bedömning av hur det ”i stället hade kunnat gå”. Detta pekar emellertid på en ytterligare utmaning för
analysen. Innebörden av figur 1 är att det uppdrag som upphandlas kan komma att konstrueras på helt
olika sätt beroende på vilken entreprenadform som väljs. Uppgiften för en uppföljning blir då att
fastställa vilket förfarande som sannolikt hade använts om projektet inte genomförts som ett OPS och
att bedöma vad detta hade inneburit. Ett sådant hypotetiskt fall jämförs då med faktiskt genomförd
verksamhet: Vilket är utfallet av en sådan jämförelse i termer av kostnader och kvalité?

14

Detta är samma principproblem som måste hanteras i ex ante-bedömningar. Kostnaderna för, och nyttan av en tänkbar
nyinvestering måste jämföras med kostnaderna för, och nyttan av det bästa alternativet till denna investering. Endast om
nyttan av det studerade projektet (utredningsalternativet) är större än nyttan av dess alternativ (jämförelsealternativet) bör
projektet genomföras.
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För att ytterligare försvåra möjligheterna till jämförelser är den vinnande anbudsgivarens slutkostnad
för ett projekt normalt okänd. På en marknad med tillräckligt starkt konkurrenstryck kommer
anbudspriset att hamna på en nivå som inte avviker från slutkostnaden. Inte minst med tanke på de
osäkerheter som är förenade med upphandlingar av stora och komplexa projekt är det emellertid djärvt
att generellt sätta likhetstecken mellan det belopp som regleras i avtalet mellan parterna och slutkostnaden.
Detta förhållande hänger också samman med att OPS-projekt, som tidigare noterats, konstrueras med i
huvudsak de egenskaper som kännetecknar en fastprislösning. Så länge som kvalitén i den framtida
verksamhet som ska bedrivas inte äventyras har den vinnande anbudsgivaren därför starka skäl att
hålla byggkostnaderna på en så låg nivå som möjligt efter det att avtalet tecknats. Efter hand som
ursprungliga osäkerheter löses upp öppnas också möjligheter att anpassa genomförandeprocessen till
delvis förändrade förutsättningar. Sammantaget kan detta både öka och minska kostnaderna jämfört
med den ursprungliga bedömningen.
Vad som återstår är därför att på ett föga strukturerat sätt jämföra kostnaderna i det kontrakt som
tecknades med de kostnader beställaren normalt har för att genomföra investeringar. Detta är syftet
med diskussionen i avsnitt 6.3.

6.3.

OPS eller funktionsentreprenad?

Avsikten är att i detta avsnitt illustrera de olika typer av frågeställningar som behöver kunna hanteras
för att genomföra en strukturerad jämförelse mellan utfallet av en OPS-lösning och en funktionsentreprenad. För ändamålet används en stiliserad beskrivning av några delar av Arlandabaneprojektet.

6.3.1.

Arlandabanan som OPS15

År 1993: Avtal skrivs mellan staten och ett privat konsortium om att genomföra Arlandabanan. Det
förväntade kapitalbehovet är 4,6 miljarder. Av detta sätter konsortiet in 600 mkr i ägarkapital. Tre
miljarder kronor lånas av kommersiella långivare medan staten skjuter till ett ”villkorslån” som är
prioriterat efter de kommersiella lånen men före ägarkapitalet. Banverket, idag Trafikverket, betalar
ränta på detta lån till Riksgäldskontoret och räntekostnaden adderas till det ursprungliga lånebeloppet.
Avsikten är att det ackumulerade lånet återbetalas till staten efter det att de kommersiella lånen
betalats ner. När trafiken går med överskott kommer staten att få betalt för denna räntekostnad.
De stationer som kom att byggas ser annorlunda ut än den station som ursprungligen planerades.
Anledningen till denna skillnad är inte känd. En förklaring som framförts är att gångtiden för de
framtida resenärerna på detta sätt blev kortare. Tåget skulle därför kunna vara mera attraktivt än om de
resande tvingats till längre promenader för att komma från och till terminalerna. En koncessionär som
är beroende av framtida biljettintäkter och därmed av antalet resenärer har särskilt stor anledning att
överväga olika tillvägagångssätt för att bygga en attraktiv anläggning.
Anbudsgivarna i upphandlingen av en OPS-lösning och av en funktionsentreprenad har samma motiv
att sträva efter byggnadstekniska lösningar som gör det möjligt att hålla kostnaderna på en låg nivå.
Konkurrensmekanismen bidrar till att också beställaren drar nytta av denna strävan efter kostnadseffektivitet.
Under arbetet med denna promemoria har det framkommit att OPS-lösningen för Arlanda
upphandlades med utgångspunkt från villkorslånets storlek: Ju lägre krav utföraren ställde på staten att
skjuta till pengar denna väg, desto större är sannolikheten för att en anbudsgivare ska tilldelas
kontraktet. Detta innebär att kostnaden för att genomföra projektet inte ingår som ett explicit värde i
kontraktet och att det vinnande konsortiet fick betala kostnaden för den anläggning som skulle byggas.

15

Framställningen baseras på Nilsson et al (2009).
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Därmed har också konsortiet – på det sätt som noterats tidigare – samma incitament som i ett fastpriskontrakt: Efter det att ett kontrakt skrivits kommer man att ha anledning att hålla anläggningskostnaderna på en så låg nivå som möjligt.
År 2000: Ett OPS-konsortium har anledning att slutföra byggdelen av ett projekt så snart som möjligt
för att kunna påbörja den trafik som ska generera intäkter för att betala löpande kostnader plus kapitaltjänstkostnader. Trafiken kunde också påbörjas med mycket begränsad försening.
År 2001: Arlandabanans första år blev problematiska till följd av yttre händelser som 11 septemberattentatet, SARS-epidemin etc. Antalet flygresenärer och därmed också antalet resande med tåget blev
mycket mindre än beräknad. Även om det kan vara svårt att belägga detta förhållande talar mycket för
att biljettintäkterna inte ens räckte för att täcka driftskostnaderna och att redan upplupen skuld växer.
Valet av trafiklösning och finansiering belyser en av de mest grundläggande valen i genomförandet av
den här typen av projekt. OPS-lösningen innebär att det är de resenärer som reser med Arlanda
Express som betalar för investeringen. Med en skattefinansiering är det i stället skattebetalarkollektivet
som står för räkningen. Det är möjligt att för både OPS- och funktionsavtal tänka sig mellanlösningar.
Med en funktionsentreprenad kan man tänka sig en lösning där resenärerna betalar extra för att få stiga
av på Arlanda och en OPS-lösning kan utformas genom att staten skjuter till en del av investeringskostnaderna och därmed sänker kravet på de intäkter som krävs för att betala konsortiets kostnader för
investeringen.
År 2004: Det vinnande konsortiet säljer Arlanda Express till Macquarie Bank. Likviden är inte känd.
Detta är också en vanlig företeelse för OPS-projekt i andra länder. Utgångspunkten är att det vinnande
konsortiet ofta domineras av företag som specialiserar sig på att genomföra en investering. När
anläggningen öppnas för trafik har också hela kostnadsrisken för projektets byggdel realiserats, dvs.
denna grund för osäkerhet kvarstår inte. För företag med operatörskompetens eller rena kapitalförvaltningsföretag ökar intresset för engagemang i projekt med begränsad risk.
För den analys av incitament i OPS-kontrakt som görs uppstår inga negativa incitamentseffekter av en
vidareförsäljning. Skälet är att den ursprunglige ägaren kommer att få ut ett bättre pris vid en
försäljning ju mer genomtänkt lösningen är från början.

6.3.2.

Arlandabanan som funktionsavtal

Avsikten är här att föra ett principresonemang kring hur en ny järnväg till Arlanda hade kommit att
byggas i Banverkets regi men under antagande om att man använt en funktionsentreprenad. Det finns
endast en enda dokumenterad funktionsentreprenad i Sverige. Norrortsleden, ett vägbygge i
Stockholms norra förorter, innefattade ett funktionsansvar för den vinnande anbudsgivaren av den
färdiga vägen under 15 år efter trafiköppning. Därmed hade också vinnaren skäl att, inom ramen för de
begränsningar som Vägverkets tekniska krav innebär, genomföra byggnationen på ett sätt som
minimerar kostnaden för både konstruktion och underhåll, jfr. Nilsson (2009). Bristen på information
om genomförda funktionskontrakt försvårar av naturliga skäl möjligheterna att bedöma hur Arlandabanan skulle ha upphandlats och byggts med denna avtalsform.
Medan entreprenören gavs ansvar för Norrortsledens kvalité och därmed vägunderhållet under 15 år,
har Arlandabanan i sin OPS-form lagt också efterfrågerisken på utföraren. Beroende på hur mycket det
kostar att använda tåget och beroende på resans kvalité kommer antalet resenärer att påverkas. OPSoperatörens förutsättningar för att hantera kapitaltjänstkostnaderna kommer därmed att vara av
betydelse för verksamhetens intjäningsförmåga.
Det finns ett antal exempel på OPS-kontrakt för nya vägar där entreprenören ersätts enligt någon av de
olika modeller som tidigare skisserats. En koncession innebär att entreprenören tar ut en tull av
användarna. Som exempelvis framgår av Ortega et al (2016) kan nivån på, och differentieringen av
tullen i större eller mindre omfattning begränsas av kontraktsvillkoren. En annan ersättningsmodell
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kallas skuggtull och innebär att staten, inte användarna, betalar en tull som står i proportion till
mängden trafik på vägen under avtalsperioden. Med båda dessa lösningar bär entreprenören en risk
som har att göra med hur stor trafiken i framtiden kommer att bli. Genom att i stället utforma
ersättningen i OPS-avtalet som en avbetalningsplan som inte beror på trafikens omfattning övertar
beställaren hela trafikrisken.
Till skillnad från OPS-avtal finns ett enda exempel på ersättningsmodell med ett funktionskontrakt:
entreprenören får fakturera (huvuddelen av) byggkostnaden under genomförandefasen och i samband
med trafiköppning. Entreprenörens risk i ett funktionsavtal är i denna del den samma som i en
totalentreprenad, med det tillägget att företaget också behöver snegla på konsekvenserna för den
kommande årliga ersättningen för det underhållsarbete som ska genomföras under kontraktstiden.
Byggfasen: Som tidigare noterats hade Banverket i en förberedande studie identifierat en teknisk
lösning med en enda stor station under flygplatsen medan det vinnande OPS-konsortiet valde en
lösning med tre stationer. Medan detta är dokumenterad kunskap går det inte att leda i bevis att
Banverket i ett senare skede inte hade valt samma lösning.
Inte enbart OPS-avtalet utan också ersättningen för ett funktionskontrakt kan utformas för att ge
entreprenören anledning att hålla nere sina byggkostnader. Anta exempelvis att entreprenören för
funktionskontraktet vunnit upphandlingen med en investeringskostnad om x miljoner kronor. Denna
ersättning betalas ut i samband med att anläggningen färdigställs och entreprenören kommer att kunna
tillgodogöra sig varje besparing som görs under genomförandet.
Avtalsformerna skiljer sig åt med avseende på när sådana besparingar realiseras. En (eventuell)
besparing kommer med ett funktionskontrakt att hamna i entreprenörens resultaträkning under den tid
då projektet färdigställts. I ett OPS-projekt kommer i stället besparingarna att påverka behovet att ta
upp kommersiella lån och på så sätt påverka resultaten i första hand vid den tidpunkt då samtliga lån
och riskkapital slutbetalats. Om det konsortium som äger OPS-projektet kan sälja det vidare kan
vinsten också realiseras vid en tidigare tidpunkt.
Kostnadsutfall: En utmaning för jämförelsen av kostnader mellan olika avtalsformer är den svaga
uppföljningstraditionen i svensk offentlig sektor. Bland annat finns endast ett fåtal systematiska
kostnadsuppföljningar av avslutade infrastrukturprojekt. På uppdrag av regeringen har emellertid
Trafikverket redovisat en uppföljning av entreprenadkontrakt större än 10 miljoner kronor som
avslutats under 2014. Under detta år avslutades 158 kontrakt med ett totalt kontraktsutfall på cirka 10
miljarder kronor. För 54 kontrakt ökade kostnaderna med mer än 15 procent (fastpriskontrakt)
respektive 25 procent (mängdreglerade kontrakt). I medeltal ökade kostnaden för de 158 kontrakten
med 21 procent; jfr. Trafikverket (2015). För att kunna genomföra uppföljningen har man tvingats att
manuellt koppla de fakturor som registreras i Agresso till det kontrakt som faktureringen görs mot.
Detta illustrerar den svaga uppföljningstraditionen.
I uppföljningen finns några kontrakt som beskrivs som totalentreprenader med förlängt underhållsåtagande, men det är inte uppenbart om detta kan tolkas som funktionsavtal. Det finns inte heller något
i rapporten som talar för att Arlandabanan med ett funktionsavtal hade kunnat hålla sin budget bättre
än andra upphandlade kontrakt. Under 1990-talet var dessutom kostnadsöverskridanden för järnvägsprojekt väsentligt högre än de 20 procent som noterades i Trafikverkets uppföljning; jfr.
Riksrevisionen (2010) och Riksrevisionen (2011).
Om Arlandabanan skulle ha upphandlats som en funktionsentreprenad har inte entreprenören behov av
att ta lån för att betala för investeringen. Det normala sättet för staten att bekosta infrastrukturprojekt
är att löpande låta kostnaderna belasta statsbudgeten. Staten betalar upplupna fakturor efter hand som
dessa kommer in. I jämförelse med OPS-lösningen kan detta framstå som gratispengar, men en
vedertagen uppfattning är att också finansiering via skattsedeln kostar mer än det nominella belopp
som förbrukas. I transportsektorn används en skattefaktor om 30 procent som indikerar den
snedvridning av resursanvändningen som beskattningen förorsakar. Med detta förhållningssätt skulle
40

VTI rapport 926

jämförelsekostnaden för en funktionsentreprenad vara 30 procent högre än den kostnad som
slutfakturerats för projektet.
Färdigställande: Ett OPS-konsortium har anledning att slutföra en investering så snart som möjligt
för att på detta sätt kunna påbörja den trafik som ska generera intäkter för att betala löpande kostnader
plus de upplupna kapitaltjänstkostnaderna. En avtalsägare med funktionskontrakt har inte samma
brådska eftersom trafikintäkterna enbart ska betala för de kostnader som uppstår till följd av trafiken.
Trafikering: Det är inte självklart hur trafikens utformning skulle påverkas av skillnaden i avtalsform.
Men om man antar att verksamheten initialt gick med underskott på det sätt som tidigare diskuterats
kommer en entreprenör med funktionsavtal att ackumulera en skuld. Detta kan fortgå så länge som
trafikintäkterna åtminstone täcker verksamhetens variabla kostnader. Om underskotten pågår under allt
för lång tid riskerar emellertid verksamheten att gå i konkurs. Medan en koncessionär med funktionskontrakt har ett riskkapital som enbart avser införskaffat rullande materiel, är OPS-koncessionens
riskkapital större, i de tidigare resonemangen angivet till 600 mkr. Detta betyder, allt annat lika, att
kostnaden för en konkurs i form av förlorat riskkapital för innehavaren av ett funktionsavtal är mindre
än kostnaden för OPS-koncessionären.
I exemplet Norrortsleden accepterade inte Trafikverket att motparten, NCC, tillskapade ett projektbolag för att bygga och underhålla den nya vägen. Det innebär att NCC vid en otillräckligt hög årlig
ersättning för underhållsverksamheten inte skulle gå i konkurs utan att ett årligt underskott skulle
belasta resultatet av samtlig verksamhet inom företaget. Med ett sådant krav tvingades samtliga
budgivare att lägga kravet på årlig ersättning på en nivå som inte skulle utsätta ägarna för några större
risker.
Mycket talar för att vetskapen om att ett OPS-avtal binder en stor mängd riskkapital under en längre
tidsperiod kan vara av betydelse för hur projektet förbereds och vilken utformning av anläggningarna
som väljs. Den avgörande betydelsen av intäkter från framtida biljettintäkter för att inte bara betala
kostnader för att bedriva trafik utan också för att hantera skuldtjänstkostnaderna utgör en stark
drivkraft för att utforma anläggningen på ett sätt som garanterar stabila framtida inkomster.
Innehavaren av funktionsavtalet har inte samma drivkraft. Med detta synsätt representerar det privata
riskkapitalet ett medel för att uppnå det övergripande målet om en effektiv resursanvändning; riskkapital binder OPS-avtalet ”vid masten” på ett annat sätt än vad som är möjligt med ett funktionsavtal.
De kalkyler som togs fram av Banverket runt år 1990 baserades på tanken att Arlanda skulle trafikförsörjas med en förlängd pendeltågstrafik i Stockholmsregionen. Även om man hade tagit ut ett
tillägg för Arlandaresenärer talar detta för ett lägre pris och ett högre resande än med den lösning som
kommit att användas. Det är däremot svårt att bedöma på vilken nivå kostnaderna för det tänkta
trafikerings-scenariot hade landat.
På uppdrag av Riksrevisionen har VTI studerat konsekvenserna av att sänka biljettpriset på de tåg som
idag körs under varumärket Arlanda Express; se bilaga 2 och 3 till Riksrevisionen (2016).
Räkneexemplet baseras på en sänkning från dagens 280 kronor till 180 kronor vilket motsvarar det
pris som idag betalas för en resa mellan Oslo Flyghavn och Oslo S. Detta skulle innebära ett pris som
är 36 procent lägre än idag. Den bedömning som görs är att detta skulle öka resandet från 3,5 till 4,7
miljoner resenärer per år, dvs. med ca 35 procent.
Beräkningarna pekar på att en sådan förändring är samhällsekonomiskt lönsam och innebär en årlig
nettonytta om mellan 150 och 200 miljoner kronor. Huvuddelen av samhällsnyttan tillfaller de som
idag använder Arlanda Express som med den nya strategin betalar ett lägre biljettpris. Detta balanseras
av att operatörens resultat försämras. Miljövinsterna är marginella.
Ett ökat resande innebär en ökad beläggning av tågen. Det är inte möjligt att exakt bedöma hur mycket
extra sittplatskapacitet detta skulle kräva. Bakom det resultat som nu redovisats ligger en tillkommande kostnad till följd av att antalet tågset behöver öka från sju till nio, dvs. med 28 procent.
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6.3.3.

OPS eller funktionsavtal

Den avgörande utmaningen för en jämförelse av konsekvenserna av OPS respektive funktionsavtal är
de stora skillnader i incitament som skapas. Medan en stor del av kostnaden under en anläggnings
livscykel med ett funktionsavtal slutbetalas i projektets första skede kommer betalningen i en eller
annan form att betalas ut under livscykeln eller åtminstone under avtalsperioden med ett OPS-avtal. Så
är fallet oavsett om betalningen utgörs av biljettintäkter som i Arlandaexemplet eller om OPSkonsortiet ersätts i form av en årlig ersättning. Med en senarelagd betalning för byggkostnaderna
skärps entreprenörens behov av att från början utforma projektet på ett sätt som stärker förutsättningarna för att den framtida verksamheten ska fungera på avsett sätt.
OPS-konstruktionen binder entreprenören vid projektet under genomförandefasen oavsett vilken
ersättningsmodell som tillämpas. Med en avbetalningslösning som inte kopplas till trafikmängden är
det sannolikt att ersättningen endast betalas ut på villkor att anläggningen fungerar på avsett sätt. Detta
är samma typ av krav som med ett funktionsavtal. Eftersom riskkapitalet inte kommer att betalas
tillbaka med mindre än att verksamheten fungerar på avsett sätt i ena fallet medan entreprenören i
andra fallet fått betalt för investeringen innan verksamheten påbörjats kvarstår skillnaden i incitament.
Samma förhållande gäller om OPS-ersättningen betalas ut med koppling till mängden resenärer.
Det kan också uppstå skillnader mellan OPS- och funktionsavtal till följd av skillnader i fördelning av
risk mellan parterna. Syftet har emellertid varit att här jämföra de två avtalsformerna med likartade
antaganden i detta avseende.

6.4.

Hur påverkar privat finansiering konkurrensen i upphandlingar?

Marknader med många köpare och säljare har goda förutsättningar att etablera priser som bidrar till en
effektiv användning av samhällets resurser. På en upphandlingsmarknad finns per definition endast en
enda köpare, men betydelsen för effektiviteten av många tänkbara leverantörer som lämnar anbud
kvarstår: ju fler anbudsgivare, desto lägre kostnad kan beställaren förvänta sig.
Betydelsen av antalet budgivare för att åstadkomma ett tillräckligt konkurrenstryck är emellertid olika
stor på olika upphandlingsmarknader. I många upphandlingar av standardprodukter lämnas inte sällan
ett betydande antal anbud medan det i andra fall lämnas färre anbud. Ju mer specialiserad produkt som
efterfrågas, desto färre potentiella leverantörer existerar. Det finns inte heller några generaliserbara
slutsatser för hur många budgivare som krävs för att etablera ett konkurrenstryck och för att säkerställa
att köparen kan få en produkt till tillräcklig låg kostnad. Under vissa förutsättningar kan det till och
med räcka med två anbudsgivare för att bibehålla ett konkurrenstryck (Nilsson et al 2005).
Upphandling i den svenska anläggningsbranschen kännetecknas av relativt få lämnade anbud. Tabell
5a-c redovisar en sammanställning av det genomsnittliga antalet lämnade anbud i upphandlingar av
olika storleksordning. De största projekten torde ligga närmast den typ av investeringar som skulle
kunna vara aktuella för OPS-tillämpningar. I genomsnitt lämnas färre än fyra anbud på vart och ett av
dessa projekt.
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Tabell 5a. Antal upphandlingar av, och genomsnittligt antal anbud på järnvägs- och vägprojekt
mellan 2012 och 2016. Projektstorlek mellan 5 och 100 miljoner kronor. Källa: Underlag från
Trafikverket.
Järnväg

Väg

Kalkylintervall

Antal

Medeltal

Antal

Medeltal

5-100 mnkr

upphandlingar

anbud

upphandlingar

anbud

2012

63

3,2

53

3,3

2013

61

3,6

80

3,9

2014

64

3,3

88

4,0

2015

48

3,3

86

3,7

2016

45

2,2

74

4,0

281

3,1

381

3,8

SUMMA

Tabell 5b. Antal upphandlingar av, och genomsnittligt antal anbud på järnvägs- och vägprojekt
mellan 2012 och 2016. Projektstorlek mellan 100 och 500 miljoner kronor. Källa: Underlag från
Trafikverket.
Järnväg
Kalkylintervall

Antal

100-500 mnkr upphandlingar

Väg

Medeltal

Antal

Medeltal

anbud

upphandlingar

Anbud

2012

12

3,8

7

4,4

2013

11

4,9

7

5,1

2014

14

3,6

8

6,6

2015

13

4,3

7

5,3

2016

12

2,9

16

3,8

SUMMA

62

3,9

45

4,8
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Tabell 5c. Antal upphandlingar av, och genomsnittligt antal anbud på järnvägs- och vägprojekt
mellan 2012 och 2016. Projektstorlek större än 500 miljoner kronor. Källa: Underlag från
Trafikverket.
Järnväg

Väg

Projekt med högre kalkyl-

Antal

Medeltal

Antal

Medeltal

kostnad än 500 mnkr

upphandlingar

anbud

upphandlingar

anbud

2012

2

3,0

2013

2

6,5

1

4,0

2014

3

4,3

1

3,0

2

4,5

2015
2016

2

3,5

4

3,0

SUMMA

9

3,9

8

3,5

Som framtår av Tabell 6 har de fyra största företagen nästan 60 procent av marknaden som är
väsentligt högre än tex Norge och Danmark (Nyström et al, 2016b). Om man separerar redovisningen
av koncentrationsgrad framgår att koncentrationen är högre för drift och underhåll än för investeringsupphandlingar.

Tabell 6. Trafikverkets fyra största leverantörer inom investeringar samt drift och underhåll:
Procentuell andel av totalt kontraktsvärde. Källa: Nyström et al (2016b) baserat på information från
Trafikverket.
LEVERANTÖR

2012 2013 2014

SVEVIA

21

20

20

PEAB

15

13

13

NCC

12

14

13

SKANSKA

9

10

10

57

56

SUMMA FÖR DE FYRA STÖRSTA 58

För att få perspektiv på dessa erfarenheter finns det skäl att referera ett exempel som behandlar de
upphandlingar av större vägbeläggningar som gjorts av Kaliforniens vägmyndighet Caltrans mellan
1999 och 2005. Under perioden upphandlades mer än 800 av de kontrakt som i Sverige kallas
underhållsbeläggningar. Totalt lämnades 3361 anbud av 347 olika företag. 193 anbudsgivare vann
ingen av upphandlingarna under perioden och enbart två företag lämnade anbud i mer än 10 procent av
upphandlingarna. De tre företag med högst marknadsandel hade 25, 11 respektive 5 procent av det
totala marknadsvärdet på $2,2 miljarder. Bajari et al (2014).
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I ett pågående arbete med analys av upphandlade underhållsbeläggningar i Sverige framgår att sju
olika företag lämnade anbud på ca 500 upphandlingar som genomfördes 2012–2015. Fyra av de sju
företagen dominerar marknaden fullständigt. Det saknas kunskap om vad som förklarar denna skillnad
i marknadsstruktur mellan de olika länderna.
Stora beläggningsprojekt är sannolikt inte aktuella för OPS. Däremot visar beskrivningen att det inte
är självklart att något eller några företag dominerar tillhandahållandet av somliga tjänster. Ett
kontinuerligt arbete med bearbetning av potentiella tjänsteleverantörer, liksom systematiska överväganden om storlek och annat på de kontrakt som upphandlas kan påverka hur många företag som
etableras.
Det är svårt att i litteraturen om OPS-projekt få systematisk information om antal lämnade anbud i
sådana upphandlingar. Det är därmed också svårt att bedöma situationen i detta avseende om den
svenska marknaden skulle öppnas för genomförande av sådana projekt.
I sammanhanget finns det skäl att notera att Trafikverket under senare år aktivt arbetat med att
marknadsföra svenska upphandlingar på den internationella marknaden bl.a. genom att sätta samman
större kontrakt (Nyström et al 2017). Kombinationen av att det i Sverige kanske bara finns några få
företag som skulle kunna lämna anbud på OPS-projekt, och en växande internationell marknad för
sådana projekt och utförare är det inte troligt att antalet lämnade anbud väsentlig skulle påverkas av en
övergång till OPS.
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Bilaga 1

Risk i infrastrukturprojekt
Inledning
Syftet med denna bilaga är med stöd av ett förenklat räkneexempel illustrera betydelsen av osäkerhet
och risk för valet mellan att genomföra ett projekt med stöd av en OPS-lösning eller på traditionellt
sätt. De siffervärden som används kan inte belägga utfallet av den jämförelse som görs. I stället är
avsikten att visualisera hur man under olika antaganden kan se konsekvenserna för projektets
lönsamhet.
Inledningsvis diskuteras den principiella innebörden av begreppen osäkerhet och risk varefter en tänkt
investering och dess möjliga konsekvenser beskrivs. Baserat på detta generella resonemang jämförs
utfallet av att genomföra projektet på traditionellt sätt eller via OPS. Avslutningsvis illustreras
konsekvenserna för lönsamheten av att OPS-projekt mera sällan råkar ut för kostnadsöverskridanden
och mera ofta genomförs enligt fastlagd tidplan än projekt som genomförs på traditionellt sätt.

Osäkerhet och risk
Tillvaron är osäker, dvs. ingen kan med säkerhet säga att en viss aktivitet får vissa självklara
konsekvenser. Ju mer komplex aktiviteten är, och ju längre tid aktiviteten får konsekvenser, desto
större blir osäkerheten om dess konsekvenser. Begreppet risk används för att beskriva den osäkerhet
som kan representeras av matematiska sannolikheter. När en tärning kastas är det osäkert vilket värde
som visas, men sannolikheten är en sjättedel, dvs. ca. 16 procent, att vardera siffran 1 till 6 kommer
upp.
Aktiviteter av den typ som representeras av tärningen kan upprepas så många gånger att man kan dra
statistiska säkra slutsatser utfallet. För aktiviteter som inte kan upprepas många gånger kan man inte
tala om risk i samma mätbara betydelse. Däremot är det möjligt att åtminstone översiktligt bedöma
sannolikheten för olika (positiva eller negativa) effekter av en infrastrukturinvestering. Det är en sådan
generell tolkning som fortsättningsvis används och som måste tolkas på ett den nu redovisade bristen
på underliggande säker kunskap i minne.
En förståelse av den osäkerhet och de risker som kan förknippas med genomförandet av investeringar
är av central betydelse för att bedöma nyttan av, eller kostnaden för tänkta projekt. Detta förhållande
blir särskilt tydligt för den privatperson eller det företag som överväger att använda medel för att
bekosta en investering. Finansiären vill ha en ersättning för att avstå från att använda medlen för
alternativa investeringar eller för konsumtion idag och i stället få tillbaka medlen längre fram. Ju större
risken är för att investeraren inte får tillbaka sina initiala utlägg, desto högre avkastning krävs.
Men osäkerhet är inte förbehållen kommersiella investeringar. Exakt samma osäkerheter kan
förknippas med offentliga projekt. Däremot materialiseras inte konsekvenserna av avvikelser från
förväntat utfall på samma sätt. Huvudförklaringen är att den svenska staten står som garant för de
beslut som fattas om att genomföra investeringar. Om offentliga projekt bekostas via skattsedeln
kommer avvikelser – kostnadsöverskridanden eller brister på nytto- eller intäktssidan – att innebära att
staten tar ut en högre skatt eller att andra projekt senareläggs. Om projekten i stället finansieras genom
att staten ökar sin upplåning kommer långivaren att få tillbaka sina pengar tack vare att staten har en
hög kreditvärdighet. I slutänden kommer emellertid (negativa) avvikelser också i detta fall att innebära
att staten måste ta ut en högre skatt eller tvingas senarelägga andra projekt.
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Nyttan av, och kostnaden för en investering
Vi tänker oss en investering som kostar 1 miljon kronor att genomföra under år 0 och med intäkter
som flyter in under år 1. Detta kan tolkas som att alla framtida intäkter eller nyttoeffekter diskonterats
och därmed är direkt jämförbara med investeringskostnaden. Exemplet utformas i monetära termer,
men de siffervärden som används baseras på resultatet av en underliggande samhällsekonomisk
kalkyl. Det innebär att samtliga parametervärden som idag används i statlig investeringsplanering kan
antas ligga till grund för nyttoberäkningarna.
Osäkerheten om projektresultatet har kvantifierats i följande bedömning av sannolikheten för olika
utfall. De sannolikheter som används måste tolkas med de tidigare gjorda reservationerna i åtanke.

Bra utfall = projektets intäkter är 1,2 mnkr; sannolikhet 70 procent
Dåligt utfall = projektets intäkter är 0,8 mnkr; sannolikhet 25 procent
Projektet misslyckas = projektets intäkter är 0 mnkr; sannolikhet 5 procent

Förväntad nytta = 1,2 * 0,7 + 0,8 * 0,25 + 0 * 0,05 = 1,04

Projektets förväntade nytta innebär att den riskneutrale16 investeraren får tillbaka 1,04 mkr, dvs. en
förväntad avkastning på 4 procent på den miljon som investerats. Eftersom den reala kalkylränta som
använts i den samhällsekonomiska kalkyl som ligger till grund för de siffervärden som redovisas är 3,5
procent får finansiären 4 procent utöver detta grundvärde. Projektet bör under dessa förutsättningar
genomföras.
I de samhällsekonomiska kalkylerna baseras kalkylräntan på en bedömning av två förhållanden. Det
ena är människors tidspreferenser som innebär att vi – allt annat lika – föredrar pengar (eller nytta)
idag i stället för senare. En drastisk förklaring är att ingen vet om han eller hon lever tills i morgon
eller den framtida tidpunkt som är alternativet till att få pengarna idag. Nyttan av pengarna är av detta
skäl högre idag än i framtiden.
Den andra aspekten på valet av nivå på kalkylräntan avser den förväntade realinkomstutvecklingen.
Med stigande inkomster kommer människor i framtiden att vara rikare än dagens befolkning. Med en
avtagande marginalnytta av pengar finns därför ett motiv för att värdera pengar idag högre än framtida
intäkter.
Kalkylräntan skiljer sig ofta från marknadsräntan, något som är särskilt tydligt när staten idag betalar i
det närmaste ingenting för att låna pengar. Marknadsräntan kan emellertid vid andra tillfällen vara
högre än kalkylräntan, vilket också var fallet under 1990-talet. Eftersom marknadsräntan avspeglar
förhållanden som inte med säkerhet är konstanta över tid är det inte relevant att använda detta värde
som grund för valet av kalkylränta.

Statligt genomförande
Med det resultat av kalkylen som redovisats kommer staten att vilja genomföra projektet: Man får
tillbaka den ursprungliga investeringen och dessutom en tilläggsnytta om 40 000 kr.

16

En investerare som skyr risk, som har riskaversion, kommer att kräva en högre avkastning än 4 procent för att vilja
genomföra investeringen. Vi bortser genomgående från riskaversion i de följande beräkningarna eftersom detta skulle
påverka nivån på de avkastningskrav som beräknas men inte de principiella slutsatserna.
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Projektet upphandlas därför och genomförs som en utförande- eller totalentreprenad. För att bedöma
vad detta kommer att innebära för staten är det nödvändigt att inte bara se på den osäkerhet som finns
om projektets nyttosida, utan att också hantera eventuell osäkerhet om anläggningskostnaderna.
Det är principiellt möjligt att göra en sannolikhetsbedömning också av anläggningskostnaden enligt
samma modell som konstruerats för nyttoberäkningen. Vi nöjer oss med att anta att kostnaden under
genomförandeprocessen ökar med 20 procent jämfört med den förhandsbedömning som gjorts.17 Efter
ett år sitter då staten med (i genomsnitt) 1,04 mkr samtidigt som man tvingats betala 1,2 mkr för
projektet; behållningen är då -160 000 kr. Hade denna aspekt av projektet – denna risk för
kostnadsöverskridanden – beaktats från början hade investeringen inte genomförts.
Räkneexemplet har så långt inte behandlat projektets finansiering. Det normala är att staten betalar för
investeringen med skattemedel och att anläggningskostnaden inte aktiveras i ett bokslut, den direktavskrivs. En sådan hantering innebär undanträngningseffekter till följd av de skattekilar som skatten
ger upphov till. Detta är emellertid redan hanterat i kalkylen. Innebörden av den så kallad skattefaktorn
om 30 procent är att investeringen fördyras för att avspegla den faktiska samhällsekonomiska
kostnaden för att bekosta åtgärden. Den egentliga investeringskostnaden är därför (1 mkr/1,30=)
770 000 kr. Undanträngningseffekterna av den traditionella statliga anslagsfinansieringen är därmed
inbyggd i kalkylresultatet.
Om staten i stället skulle låna medel för investeringen kommer kalkylresultatet att bero på hur
projektet i slutänden kommer att betalas. Om projektet sist och slutligen betalas av skattemedel (en
avbetalning i någon form) påverkas kalkylresultatet endast marginellt. Den enda skillnaden uppstår
därför att betalningarna senareläggs och att staten därmed får utrymme för att använda en del av
investeringsmedlen för andra syften under ett antal år.
Om projektet i stället betalas av användarna (avgifter i någon form) avlastas skattebetalarkollektivet.
Kalkylen kommer i så fall att behöva hantera den reala investeringskostnaden (0,77 mkr), det
genomsnittliga värdet på kostnadsöverskridande (20 procent) och den förväntade nyttan (1,04 mkr).
Det betyder att projektets förväntade värde är (-0,77*1,2+1,04=) 116 000 kr. Genom att flytta bort
kostnaden från skattebetalarkollektivet förbättras kalkylen.

OPS-genomförande
Staten överväger att i stället genomföra investeringen med ett OPS-upplägg. Det konsortium som
vunnit upphandlingen finansierar projektet med 80 procent lån som tas upp av kommersiella företag
och 20 procent eget kapital i det projektbolag som tillskapats. Vilka samhällsekonomiska kostnader
kommer en sådan finansiell konstruktion att innebära?
Långivarna
Vi antar att långivarna har som alternativ att köpa (riskfria) statsobligationer och få 3,5 procent
avkastning, dvs. den avkastning som staten via sin kalkylränta kräver av sina egna projekt. För att
finansiera 80 procent av ett projekt där det finns uppenbara risker för oönskade utfall måste låntagaren
(ägarna till projektbolaget) erbjuda minst samma avkastning; vi avrundar kravet till 4 procent.
Låt oss anta att långivaren gör samma bedömning som staten av projektets risker. Vid ett bra utfall får
långivarna sina pengar plus den ränta man begär. Med alternativet ”dåligt utfall” finns tillräckligt

17

Det finns åtminstone två olika, kompletterande jämförelser som kan göras. Slutkostnaden kan jämföras med den kostnad
som framgår av det kontrakt som skrevs och/eller med den kostnadsbedömning som gjordes när beslut fattades om att
genomföra projektet. Normalt är skillnaden större i det andra fallet.

VTI rapport 926

51

mycket pengar i projektbolaget för att betala tillbaka långivaren som får 800 000 kr tillbaka men ingen
ränta. Vid ett ”misslyckat” projektutfall förlorar långivarna hela sitt kapital.
Den återbetalning som långivaren kräver kan betecknas med X i ekvation 1 där högerledet
representerar det belopp långivaren kräver att få tillbaka, inklusive avkastning, enligt ovanstående
resonemang.

Ekvation 1: (0,7 ∗ 𝑋) + (0,25 ∗ 0,8) + (0,05 ∗ 0) = 0,8 ∗ 1,04

𝑋 ≈ 0,90 Värdet på X är det belopp långivaren kräver för att låna ut 0,8 mkr. Detta innebär en ränta
på ca (,9/,8=) 13 procent. Innebörden av avkastningskravet är att långivaren vet att i en korg av lån så
kommer det ibland att kunna gå illa. Det är därför nödvändigt att gardera sig för att i genomsnitt få en
avkastning som åtminstone motsvarar det man skulle få om man köpte säkra statspapper. I det här
fallet kräver man 13 procent. Skillnaden mot den tidigare beskrivningen av statlig belåning är att
kostnadsöverskridanden får konsekvenser för andra statliga verksamheter men inte syns i ett
projektavslut.
Om just det här projektet skulle lyckas kommer långivaren att bli rikligt belönad. Men denna
avkastning ska inte bara täcka kostnaden för just det här projektet utan också täcka upp för projekt
som inte går lika bra. Om avkastningen på säkra statspapper i stället för 4 vore 1 procent skulle
långivarens avkastningskrav landa på 8,6 procent.
Aktieägarna
Eftersom aktieägaren/konsortiet vill genomföra projektet tror man att avkastningen är ”tillräckligt
hög”. Vi antar att också konsortiet gör samma bedömning av risk som långivaren och staten. Om vi för
jämförbarhetens skull antar att även aktieägarna ska ha 4 procent i förväntad avkastning på sin
investering om 200 000 kan deras avkastningskrav räknas ut som följer av ekvation 2

𝑬𝒌𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝟐: (0,7 ∗ 𝑋) + (0,25 ∗ 0) + (0,05 ∗ 0) = 0,2 ∗ 1,04

𝑋 ≈ 0,297 I det här fallet behöver konsortiet få tillbaka nästan 300 000 på de 200 000 man satt in i
projektet, dvs ett avkastningskrav på (0,297/,2=) närmare 49 procent. Aktieägarnas avkastningskrav är
därför 49 procent för att matcha alternativet med att investera och få en mer eller mindre säker
avkastning om 4 procent. Om alternativet till att engagera sig i projektet ger en bättre avkastning än
riskfria statsobligationer är också avkastningskravet på den osäkra investeringen högre.
Det är å andra sidan inte säkert att aktieägaren delar den tidigare beskrivna bilden av risk. Med en
mera positiv riskuppfattning blir också avkastningskravet lägre. Om konsortiet exempelvis bedömer
sannolikheten för ett lyckat utfall vara 80 procent skulle avkastningskravet bli (0,2*1,04/0,8=) 30
procent.
Oavsett vilken tolkning som görs i detta avseende är aktieägaren residual claimant vilket innebär att
varje kostnadsbesparing eller intäktsförstärkning som görs efter avtalets tecknande kommer att bidra
till företagets vinst. Bortsett från exakt de antaganden som görs om risker illustrerar detta det faktum
att aktieägaren tar större risk än någon annan finansiär och för att gå in i ett projekt av detta slag har en
förväntan om hög avkastning.
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Jämförelse
Med en statlig finansiering av projektet via skattsedeln och med hänsyn till det gjorda antagandet om
kostnadsöverskridande kommer projektet ex post att ha ett negativt värde, -160 000 kr. Med en OPSlösning som i slutänden bekostad via skattsedeln (avbetalningar) kommer kostnaden att vara
(0,9+0,3=) 1,2 mkr medan samhällsnyttan är 1,04 mkr, dvs. samma nettovärde som med en statlig
finansiering. Med de siffor som valts är ersättningen till OPS-konsortiet högre eftersom man måste
gardera sig för den osäkerhet om kalkylresultatet som föreligger; å andra sidan minskar risken för
kostnadsöverskridanden.
OPS och beräkningen av projektets nytt oeffekter
Resultatet av jämförelsen är helt beroende av de siffror och antaganden som görs. Det är emellertid
möjligt att använda exemplet för att laborera med olika antaganden om de nyttoeffekter som ligger till
grund för kalkylen. Detta gör det möjligt att undersöka konsekvenserna för den inledande resultatberäkningen i den del som valet av OPS-lösning ger upphov till ytterligare konsekvenser jämfört med
det traditionella förfarandet.
En ofta observerad skillnad mellan OPS och traditionellt genomförda projekt avser färdigställandetidpunkten. Tabell 1 illustrerar en nyttoberäkning i en situation där ett projekt öppnar för trafik år 1
(fall 1) eller år 2 (fall 2). I båda exemplen är projektets varaktighet fem år och den årliga nyttan är lika
stor. Skillnaden är att man i fall 2 får vänta längre på att nyttan materialiseras. Nuvärdet av fall 2 är
därför 1,01 mkr i stället för 1,04 med den tidigare trafikstarten. Detta illustrerar hur denna typ av
skillnad mellan olika former för projektgenomförande kan analyseras i sifferexempel.

Tabell 1. Stiliserat exempel på konsekvenserna av ett projekt som öppnas för användning ett år senare
än planerat. Diskonteringsränta 3,5 procent.

År

1

2

Nytta fall 1

0,19 0,19

3

4
0,2

5
0,2

6
0,2

7

Nuvärde

0,2

Diskonterad nytta 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16

Nytta fall 2

0,19 0,19

Diskonterad nytta

0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16
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0,2

0,2

0,2

1,04

0,2
1,01
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