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”En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives 
av private (evt sammen med det offentlige) etter 
forespørsel fra det offentlige, og der risikoen
fordeles mellom privat og offentlig sektor” (NHD)

Innebærer at:

• staten eller kommunen har ansvar for å 
definere hvilke tjenester brukerne skal motta 
og hvilken kvalitet tjenesten skal ha

• den private part har ansvar for at tjenesten blir 
levert (reise kapital, prosjektere, produsere 
tjenesten, vedlikeholde og drifte fasiliteten)

Hva er OPS?
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Ja, er NHD’s definisjon den ene og sanne, 
ER DET så godt som ensbetydende med en 
entrepriseform og kompensasjonsformat 
som kan kalles:

Offentlig Penge-Sløsing!

Men……… hva er Offentlig Privat Samarbeid, om vi 
legger en praktisk fortolkning til grunn? Kanskje er 
det meir Samarbeid når man samarbeider, enn når 
En part skal gjøre alt? Samspillsentreprise?

OPS = Offentlig Penge-Sløsing?
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Tre hovedveier for modellvalg

1. Fragmentert/delt organisasjon (BH-styrt)

2. Integrert leverandørorganisasjon (TE-styrt)

3. Integrert prosjektorganisasjon (Balansert: 

BH+TE+sentrale aktører ellers styrer og 

bestemmer

OPS er jo normalt en TE med finansiering og 

drift/vedlikehold
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PRINSIPPSKISSE OVER AKTØRER I ET OPS-PROSJEKT

OPS-

/PFI-

selskap 

(priv)

Banker Investorer Forsikringsselskap

Underentrepenør

Totalentrepenør

Prosjekterende

Drifts- og 

vedlikeholdsselskaper

Leverandører av 

forbruksmateriell

Bestiller

Konsesjonsavtale

Leverandøravtaler Driftsavtaler

Avtale om

bygging

Eget selskap?
2-5 % ekstra kostnad?

Påslag 2-5 %?

Påslag 14-17 %

Påslag ?
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Hva har vært trenden de siste 10 år?
De store entreprenørene, «TE-entreprenørene», 
har fått økt tillit og økt kontraktsomfang fra 
offentlige byggherrer. 

De har markedsført TE-modellen godt! – og 
prøver nå tilsvarende med OPS (=PFI).

Dette har vel selvsagt også vært et klokt valg 
for den offentlige byggherre, med tilhørende 
økt effektivitet og produktivitet?

Det er vel innlysende at når èn interessent 
kjemper for en modell så er denne mest til 
gunst for den annen part?
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Bør trenden fortsette – gjennom å gi 
«TE-entreprenøren» YTTERLIGERE tillit 
og ØKT kontraktsomfang?

Vel, hva skal da rettferdiggjøre det?

Produktivitets-«veksten» har vi jo sett!

Gunstig finansiering?

Lave FDV-kostnader?

Raskere gjennomføring?

Bedre brukseffektivitet?
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Gunstig finansiering?
Lave FDV-kostnader? BH-styrt Total- Privat finans./

sideenterprise entreprise OPS
Entreprisearbeid+ 294 294 294

Påslag 6 47 47

Investeringsbeløp 300 341 341

Leiebeløp år 1 21 24 19 

Leiebeløp år 5 21 24 21

Leiebeløp år 10 21 24 24

Leiebeløp år 20 21 24 31

Leiebeløp år 30 21 24 39

Nåverdi leie 274 313 409

Utkjøp (nåverdi) 45 52 108

FDV 10.-ende år 11 11 11

FDV 20-ende år 14 14 14

NPV 458 502 657

NPV-differense 45 199

Årskostnad (realverdi) 26 29 38

Årskostnad (nom. verdi) 35 38 50
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PRINSIPPSKISSE OVER AKTØRER I ET OPS-PROSJEKT
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Leverandører av 

forbruksmateriell

Bestiller

Konsesjonsavtale

Leverandøravtaler Driftsavtaler

Avtale om

bygging

Eget selskap?
2-5 % ekstra kostnad?

Påslag 2-5 %?

Påslag 14-17 %

Påslag ?



Dr. ing Øystein Meland 12



Dr. ing Øystein Meland 13

Raskere utbygging?

Tja, det skulle vel allerede ligge store nok incentiver i 
kortere byggetid og innsparing på rigg og drift, ledelse 
mv (såkalte indirekte kostnader, som er ca 20 % av 
prosjektkostnaden i byggeprosjekter).

Indirekte kostnader for et MRD-prosjekt på 30 mnds 
byggetid er på 6-7 mill kr pr mnd. Hvorfor hentes ikke 
dette ut gjennom forsering i TE-modellen? Tror vi at 4-
5 % kapitalrente i 1 måned (3-4 mill) nødvendigvis 
skal være en større drivkraft?

Incentivene ligger der altså allerede, men evnen til å 

hente den ut er ikke særlig overbevisende!

Noen må ta styring! Det ser ikke ut til at de som har 

fått tildelt ansvaret de senere årene gjør det!



Veg, jernbane og flystripe i ett, med 
ulykkesrisiko lik 0?

Løp og kjøp – til og med som OPS!

Inn til da: Bruk vanlig bondevett:
Det som er best for entreprenørene er 
ikke nødvendigvis det beste for deg –
eller din kommunes skattebetalere!
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PFI – Privat FinansieringsInitiativ (OPS)

Fordeler, eksempler

 Fremskynde nødvendige prosjekter som for prosjekteier er svært   
kapitalkrevende. Pass på!

 Mulighet for økt kapasitetsutnyttelse og synergier med konsekvens 
for enhetspriser for  bruken

 Mulighet for forretningsutvikling i samarbeid

 Redusert kostnadsrisiko ved at private konsortium vil være 
ansvarlig for finansiering, prosjektering, bygging og drift, men 
selvsagt betales det for dette

Ulemper, eksempler

 Høyere risikopremie som vil medføre økte finansieringskostnader  
(PFI)

 Prisstigningsklausuler kan øke kostnader dramatisk – pass på!

 Framtidige budsjettbindinger

 Redusert konkurranse: størrelse og kapitalbinding

 Bruker og eierinvolvering?  
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Entrepriseform (i utvidet terminologi) 
avspeiler:
• Kontraktsstruktur mellom:

• byggherre (oppdragsgiver)

• entreprenør(er) (utførende)

• prosjekterende (designere)

• for utførelse av:

• prosjektering (design)

• bygging (tilvirking)

• koordinering av ovennevnte

• FDVUS (forvaltning, drift, vedlikehold, 
utvikling, servicefunksjoner/forretningsdrift)

• Kapital/finansiering

Hvem bør gjøre hva?



SAMHANDLINGLeverandører:
* Komponent- og

systemkompetanse
* Miljøkompetanse

Brukere:
* Funksjonskompetanse

Byggherre:
* Teknisk og driftsmessig

kompetanse
* Styringskompetanse?

Entreprenører:
* Produksjons- og 

innkjøpskompetanse
* Styringskompetanse?

Prosjekterende
* form
* helhet
* styringskompetanse?

Finansiering?
Forretningsutvikling?
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Utfordringen er vel å utforske spillerommet som 
ligger i samarbeid, der det beste hentes fra den 
enkelte?

Da må vi vel ha:

Brukeren i sentrum – effektivitet i bruken!

Aktivere byggherren – finansiering (80-100 %) og 
eierskap/forvaltning (F)?

Prosjekterende – form og helhet

Entreprenører – produksjon og evt DVUS (10-20 % 
finansiering - forplikter?) 

Leverandører – miljø, teknologiutvikling

Alle i et fellesskap fra spesifikasjon til idriftsetting – og 
evt FDVUS
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Utfordringen er vel å utforske spillerommet som 
ligger i samarbeid, der det beste hentes fra den 
enkelte?
Sentrale virkemidler:
Moral, tillit og åpenhet – hold detaljjuristene unna!

Handlefrihet og beslutningskraft for alle – ikke bare for 
betongentreprenøren (TE) eller arkitekten (BHS)

Balansert og komplett prosjektledelse med reell 
styringskompetanse 

Incentiver og ikke fastprisleveranser

Kravsterke kunder (bruker og eier)

Nysgjerrighet

Look to Lyngdal – grunnpilarene ligger i 
Lyngdalsmodellen! OPS!


