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• Generelt om OPS

• Forskjeller mellom OPS og investering i egenregi

• Erfaringer fra Ullensaker

Temaer



• Ut fra anskaffelsesregelverket ingen prinsipiell forskjell 
på å tildele kontrakter ved OPS enn ved ordinære 
anskaffelsesformer 
• Terskelverdier

• Krav til gjennomføring av konkurranse

• Osv

Generelt om OPS



• Kjernen i OPS-konseptet er overføring av risiko fra 
kommunen til utbyggeren

• Risiko bæres av den aktøren som har størst mulighet til 
å påvirke utfallet
• Utbygger: Kostnadsrisiko knyttet til anlegg, drift og 

vedlikehold (i motsatt fall ville det lønne seg å bygge billig og 
dårlig)

• Kommunen: Grad av bruk av bygget (elever, beboere etc)

Forskjell mellom OPS og ordinær anskaffelse
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Tradisjonell anskaffelse

Forskjell mellom OPS og ordinær anskaffelse



• Nye, effektive løsninger
• Utviklingsansvaret og totalansvaret for drift kan utløse nye 

løsninger

• Levetidskostnader
• Langsiktig tenkning ved valg av løsninger og materialer

• Livsløpsgunstige løsninger (læring for kommunen)

• Færre feil og mangler
• Modellen gir leverandøren incentiver til å unngå feil/mangler, 

og eventuelt rette raskt opp

Tre fordeler ved OPS er interessante (ref Bærum kommune)



1. Pris – vekt 45 % 

2. Prosjektutforming og kvaliteter – 45 % 
a. Anlegget som helhet – 40 % intern vekting 

b. Løsning av funksjons- og arealprogram for områder og rom – 20 % intern vekting 

c. Tekniske kvaliteter bygg ut over minstekrav i kravspesifikasjonen (ikke tekniske fag) – 15 % 
intern vekting 

d. Tekniske anlegg ut over minstekrav i kravspesifikasjonen – 15 % intern vekting 

e. Uteområdet – 10 % intern vekting 

3. Tilbudt kompetanse og oppgaveforståelse – 10 % 
a. Kompetansen til tilbudt personell – 50 % intern vekting 

b. Oppgaveforståelse – 50 % intern vekting 

Tildelingskriterier Algarheim skole



Gystadmarka U-skole (750 elever, uten flerbrukshall)

• Prosjektkostnad kr 241,6 mill

• Årlig kapitalleie (avdrag og renter) pr år:14,05 mill

• Fast rente i 25 år, 2 % justering av kapitalleie 

• FDVUUS-kost pr år: 4,4 mill

• Renhold (opsjon 5 år): 2,4 mill (ca 33 % av total)

Algarheim skole 600 elever, med flerbrukshall)

• Prosjektkostnad ca kr 275 mill (kalkulert av WK)

• Årlig kostnad (kapitalleie, FDV og renhold): 22,47 mill

• Årlig kapitalleie (avdrag og renter) pr år:15,73 mill (70% av total) 

• Fast rente i 25 år, 2 % justering av kapitalleie 

• FDVUUS-kost og renhold pr år: 6,74 mill (30% av total) 

Investeringskostnader



Skole Kostnad Antall elever Pris pr elev

Hurdal barne- og ungdomsskole 189.691.000 400 474.228

Langset skole 152.500.000 350 435.714

Nordkisa skole 152.593.000 252 605.528

Gystadmarka ungdomsskole 241.600.000 750 322.133 (ikke flerbrukshall)

Algarheim skole 275.000.000 600 458.333

Kostnad pr elev *

(Kilder: Svendby Bygg Consult AS, administrasjonen i Ullensaker kommune)



Algarheim skole (Backe Romerike)



• Krever god kompetanse i administrasjonen (bygge opp erfaring)

• Anskaffelsesprosessen er krevende

• Oppfølgingen er krevende

• Garanti for byggekostnaden (kapitaldelen av leien)

• Forutsigbarhet mht drift og vedlikehold

• Overtar et «nytt» bygg etter 25 år

• Læring/benchmarking av vår egen utvikling, bygging og 
drift av bygninger

Erfaringer med OPS i Ullensaker



• Kompetanse:
• Sitter med doble team, store team på begge sider
• Må ha med tekniske og juridiske rådgivere hele vegen

• Administrasjon og politikere bør samarbeid når det gjelder valg av 
anskaffelsesmetode

• Ta bort mest mulig risiko i forkant
• Ferdig regulert, geotekniske undersøkelse

• Ta med eiendomsforvalter fra dag 1 og ha med vedkommende gjennom 
hele prosessen

• Driftskostnad synes å ligge litt over kalkulert kost (avhenger av 
profesjonell og rutinert driftsforvaltning)

• Mister fleksibiliteten i driftskostnaden pga 25 års binding

Erfaringer med OPS i Ullensaker



• Gjenbruk av team

• Delvis gjenbruk av intern kompetanse

• Forbedre kravspesifikasjonen

• Bedre tid (evalueringsfase, forprosjektfase)

• KOMEI mer med i evalueringsfase

• Mer dialog med leverandørene i tilbudsfase

• Standardarbeid (en fra administrasjonen er nå med i arbeidet 
med å utarbeide en Norsk standard)

Erfaringer etter Gystadmarka (før Algarheim)



Spørsmål/kommentarer


