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1.1. Abstract 

 This thesis examines Public Private Partnerships (PPP) from a contractual point of 

view. The concept PPP is complex and therefore a large part of this thesis is dedicated to bring 

a clearer understanding of what PPP is. This will enable analyzing how cooperation can be 

regulated between the parties and discussing advantages and challenges of cooperation 

between public and private bodies within PPP. The aim is to put the use of PPP’s in a context 

and find out what regulates PPP and further to see what previous experience can bring to futu-

re national use of PPP. 

 Since the beginning of the 1990´s there has been a substantial increase in the use of 

PPP’s worldwide. England has been in the forefront of this development while Sweden has 

taken a more unobtrusive role with only one PPP project on national level. Through a comp-

arison between two projects, Arlandabanan and London Underground, the diversity and com-

plexity of PPP’s are illustrated as well as differences in outcomes. 

 PPP-contracts tend to be complex and the texture of the contracts varies as well as the 

models for cooperation. Generally PPP’s are long-term contracts between public and private 

parties regarding a public service. Even if the contract states an asset to be built, e.g. a road, 

providing the road should be perceived as a service. Besides planning and building the private 

party is responsible for some kind of service over the contract period e.g. maintenance and op-

eration. The private party bears significant investment responsibility, risks are distributed be-

tween the parties and tailor-made payment models are used to create incentives regarding ef-

fectiveness och performance.  

 There is no specific legislation controlling PPP in Sweden or England. The relation-

ship (public-private) that PPP-contracts actualizes makes the legislation regarding procure-

ment relevant. The procurement legislation is mainly governed by EU-directives and therefore 

similar in both countries. When the procurement process is finalized national legislation ap-

plies. An elemental find, but also essential, is that PPP only works as an umbrella term. The 

contract between the parties needs to be examined to answer any legal questions. True coope-

ration is crucial if the PPP concept are to bring a win-win situation. 
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1.2. Sammanfattning 

 Det här arbetet undersöker offentlig-privata samarbeten (OPS) ur ett avtalsrättsligt per-

spektiv. Det övergripande syftet är att klargöra vad OPS är och placera OPS i en kontext. Syf-

tet är även att undersöka vilka för- och nackdelar som följer med den här typen av samverk-

ansavtal, hur samverkan kan regleras mellan parterna och vilken roll avtalskonstruktionen kan 

spela. För att illustrera och problematisera OPS görs en jämförelse mellan ett nationellt och ett 

engelskt OPS-projekt avseende infrastruktur. 

 Sedan början av 1990-talet har användningen av OPS ökat globalt. I Sverige är erfar-

enheten begränsad. Det enda exemplet där OPS använts på statlig nivå i Sverige är Arlanda-

banan. England har sedan början av 1990-talet varit det mest OPS-aktiva landet inom EU. Om 

fler infrastrukturprojekt ska genomföras i OPS i Sverige är det intressant att se vilka erfaren-

heter som finns från andra OPS-projekt och hur de erfarenheterna står sig i förhållande till 

Sveriges erfarenhet. Varken i Sverige eller England regleras OPS av någon specifik lagstift-

ning. EU:s upphandlingsregler har dock betydelse för OPS i både Sverige och England. I bör-

jan av 2017 implementerades de senaste upphandlingsdirektiven i svensk lagstiftning.  

 OPS-avtalen beskrivs ofta som komplexa och dess struktur kan variera betydligt. För-

enklat kan OPS beskrivas som ett långvarigt avtal mellan det offentliga och en eller flera pri-

vata parter där det som ska levereras är en tjänst åt det offentliga. Även om det som ska leve-

reras är en anläggning, exempelvis en väg, betraktas tillhandahållandet av väg som en tjänst. 

Normalt åläggs den privata parten ansvar för underhåll, drift m.m. under avtalstiden. Skillnad-

en jämfört med de etablerade entreprenadformerna utgörs av den privata partens finansie-

ringsansvar. Vid OPS erläggs betalning till den privata parten genom olika modeller, antingen 

via det offentliga eller genom avgifter från de som nyttjar tjänsten eller en kombination av 

båda. Riskfördelning mellan parterna spelar också en betydande roll för att skapa incita-

mentstrukturer i OPS-avtalet. 

 OPS kan konstateras vara främst ett paraplybegrepp. För att kunna besvara olika juri-

diska frågeställningar krävs att det specifika avtalet som frågan gäller undersöks. OPS är ett 

möjligt alternativ för framtiden när samhället ska tillgodose allt större behov. För största nytta 

med OPS-avtalen krävs i grunden ett fungerande samarbete mellan parterna. 
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1.3. Förkortningar 

EIB - Europeiska centralbanken 

FEHA - Funktionsentreprenad med helhetsansvar 

EPEC - European PPP Expertise Center 

IOPP - Institutionellt Offentlig-Privat Partnerskap 

ISC - Infrastucture Service Charge 

LUL - London Underground Limited 

NAO - National Audit Office 

NKS - Nya Karolinska sjukhuset 

OPS - Offentlig-Privat Samverkan 

PPP - Public Private Partnership 

SPV - Special Purpose Vehicle 

VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Terminologi 

Koncession - Tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller näring. 

Tillstånd ges först efter en närmare prövning om den planerade verksamheten är behövlig och 

ändamålsenlig, framförallt från samhällelig synpunkt. Krav på koncession uppställs främst 

inom fastighetsrätten i syfte att säkerställa miljöskyddskrav, ändamålsenligt utnyttjande av 

naturtillgångar och mineralfyndigheter samt hänsyn till andra fastighetsägares intressen.  1

Joint venture - ”samriskföretag”, benämning på ett projekt där företag samverkar. Ofta sker 

sådan samverkan mellan företag från skilda länder. Joint venture står i Sverige inte för någon 

speciell företagsform, utan man får från fall till fall ta ställning till vilken företagsform som 

ska väljas.  2

 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/koncession (hämtad 2017-12-04)1

 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/joint-venture (hämtad 2017-12-04)2
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2. Inledning 

 Ett stort antal avtal ingås varje dag mellan det offentliga och det privata. Det gäller allt 

från inköp av kontorsmaterial till köp och försäljning av fastigheter, avtal om entreprenad och 

olika tjänster. Allt oftare hör man numera talas om något som kallas offentlig-privat samverk-

an. Vanligen förkortas offentlig-privat samverkan som OPS och det är den förkortning som 

kommer att användas i det följande.  OPS är ett koncept vars användning har ökat betydligt 3

sedan början av 1990-talet. Internationellt har denna samverkansform blivit tämligen populär 

och används bland annat för att byggande och drift av infrastruktur liksom skolor, vård, fäng-

elser och försvar. OPS har också utsatts för kritik, bland annat för att OPS anses skapa situa-

tioner där kommun och stat låser upp budget- och beslutsutrymme för framtida regeringar och 

att avtalen gör att offentliga medel hanteras på ett ovarsamt sätt. 

 Alla avtal mellan en offentlig och en privat part räknas dock inte som OPS-avtal. Trots 

den ökande användningen saknar OPS en enhetlig definition. OPS beskrivs bland annat som 

en finansieringsform, en upphandlingsform och en entreprenadform. Svårigheterna att definie-

ra OPS är en av anledningarna till det här arbetets tillkomst. I grunden är det ett avtal som ju-

ridiskt binder parterna i ett OPS oavsett vad kontraktet avser och inom vilket område parterna 

avser att verka. Förenklat kan OPS beskrivas som en samverkansform mellan det offentliga 

och det privata där man genom avtal formaliserat samarbete för en lång tid, vanligen 25-30 år, 

och det som ska levereras är en tjänst till det offentliga. Just tidsaspekten vad gäller OPS-avtal 

har fångat mitt intresse. Hur utformar man egentligen avtal som ska fungera i decennier fram-

över? Hur ska avtalet hålla för förändringar men samtidigt fortsätta vara ett gemensamt fun-

dament för parterna?  

 OPS aktualiserar frågan om vilken typ av service samhället ska tillhandahålla och hur 

den ska finansieras. Svaret på den frågan är inte given. I Sverige har det under lång tid funnits 

en stark offentlig sektor som finansierats via skattemedel. Med ökande behov och begränsade 

medel kommer alternativa lösningar att behöva utforskas. I början av 2017 presenterades en 

utredning angående finansiering av infrastruktur med privat kapital där OPS utreds som ett 

alternativ.  Det finns naturligtvis för- och nackdelar med OPS, precis som det gör med det 4

 I Sverige förekommer också andra förkortningar, exempelvis OPP (offentligt privat partnerskap) och 3

POP (privat offentlig partnerskap) men OPS verkar vara den mest etablerade förkortningen. Interna-
tionellt förkortas OPS istället PPP, som står för Public Private Partnership. I England förekommer ock-
så förkortningen PFI som står för Private Finance Intiative, vilket var det politiska initiativ som möj-
liggjorde för den stora användningen av offentlig-privata partnerskap i England. PFI innefattar PPP’s. 

 SOU 2017:13.4
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mesta, men de långa avtalstiderna och att OPS vanligen rör stora belopp borde göra intresset 

större för ändamålsenligt utformade avtal för OPS-projekt. I Sverige har på nationell nivå en-

dast Arlandabanan genomförts i OPS och ett mindre antal projekt på kommunal och lands-

tingsnivå. Det mest kända exemplet torde vara Nya Karolinska sjuhuset (NKS). OPS-avtalet 

för NKS uppskattas till exempel kosta 61 miljarder under avtalstiden 2010-2040 och då är 

ingen vård inräknad.  Med anledning av bristen på nationella erfarenheter kan det vara på sin 5

plats att, innan beslut fattas om ytterligare infrastrukturprojekt ska genomföras i OPS, ställa 

frågan om vilka faktorer som är viktiga vid utformningen av OPS-avtal, vilka förutsättningar 

och vilka fallgropar som finns. 

  

2.1. Syfte och frågeställningar 

 Avsikten med uppsatsen är att behandla OPS ur ett avtalsrättsligt perspektiv. OPS är 

inte uttryckligen reglerat i svensk rätt och det är oklart exakt vad som avses med begreppet. 

Det är därför angeläget att bringa klarhet i vad som utgör OPS, vilket är uppsatsens huvudsak-

liga syfte. Att förstå vad OPS är, utgör grunden för att kunna problematisera och diskutera 

olika aspekter av OPS. Ambitionen är att ge en relevant och allsidig bild av OPS, belysa hur 

rätten förhåller sig till OPS och belysa synpunkter av eventuellt värde för framtida nationell 

användning av OPS. Undersökningen syftar även till att söka argument avseende för- och 

nackdelar med olika OPS-lösningar och hur avtalets utformning påverkar samverkan som så-

dan. De frågeställningar som arbetet avser att besvara är: 

1. Vad utgör ett OPS-avtal och vad reglerar ett OPS-avtal? 

2. Hur kan behovet av flexibilitet hanteras över tid och på vilka sätt kan avtalskonstruk-

tionen påverka samverkan i avtalsförhållandet? 

2.2. Metod 

 För att besvara frågeställningarna används rättsanalytisk metod med ett komparativt 

inslag. Enligt den rättsanalytiska metoden är den rättsvetenskapliga utgångspunkten att det 

inte finns ett rätt svar utan den medger en friare argumentation och analys av rätten.  Fler käl6 -

lor är relevanta än vad som är fallet enligt den rättsdogmatiska metoden som strikt håller sig 

 http://www.nyakarolinskasolna.se/sv/Aktuellt/Nyheter/avtal-tidplan-och-kostnader-for-nya-karolins5 -
ka-solna/ (Hämtad 2017-09-23)

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46.6
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till lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.  Med anledning av att det saknas specifik lagstift7 -

ning avseende OPS undersöks vilka andra lagregler som har betydelse för OPS, om det finns 

domar som kan ge vägledning för tillämpningen av OPS eller andra normer som styr.  

 Uppsatsen har utarbetats ur ett externt perspektiv.  Kunskap om OPS torde främst vara 8

av betydelse för externa aktörer. Med externa aktörer menas berörda beslutsfattare i verksam-

heter med koppling till OPS och lagstiftaren men även samhällets medborgare. I möjligaste 

mån används auktoritativa källor men ämnet och frågeställningarna gör det nödvändigt att an-

vända fler källor än vid fastställande av gällande rätt. Klassisk och relationell kontraktsteori 

används för att diskutera olika synsätt vad gäller avtalets roll. 

 Det komparativa inslaget består av en jämförelse mellan två OPS-projekt i olika län-

der; Arlandabanan och London Underground. Varför jag har valt att kalla jämförelsen för ett 

”komparativt inslag” är för att den främst har till syfte att illustrera hur olika OPS-avtal kan 

utformas och fungera. Genom att ställa erfarenheterna från olika OPS-projekt i förhållande till 

varandra kan likheter och skillnader framträda vilket kan bidra till argument avseende olika 

OPS-lösningar. Den komparativa delen gör inte anspråk på att djupare jämföra den engelska 

rättsordningen eller avtalsrätten med den svenska. Syftet är att illustrera OPS-avtalens kom-

plexitet och öka förståelsen. Jämförelsen har så att säga ett tjänande syfte.   9

 Värt att observera är att OPS är ett ämne som har beröringspunkter med många rätts-

områden, inte minst det offentligrättsliga. En del av dessa beröringspunkter kommer att näm-

nas för att öka förståelsen men det saknas utrymme att mer ingående behandla alla dessa möj-

liga aspekter. De avtalsrättsliga aspekterna är det centrala i detta arbete men i viss mån kom-

mer även OPS-avtalens samhälleliga aspekter att beröras. 

2.3. Material 

 Till följd av den begränsade användningen av OPS i Sverige är att litteraturen på om-

rådet begränsad. Utländskt litteratur och artiklar av relevans kommer därför att nyttjas. Det 

internationella materialet avseende OPS är däremot omfattande. Mycket forskning förefaller 

vara gjord ur ett ekonomiskt eller samhällsorganisatoriskt perspektiv. Det innebär inte att ma-

terialet saknar juridisk relevans men har gjort materialet svåröverskådligt. En bidragande or-

sak till detta är även det faktum att det saknas en enhetlig definition av OPS. 

 Sandgren, A.a, s. 45 f.7

 Till skillnad från ett internt rättstillämparperspektiv. Se Olsen, SvJT 2004, s. 109.8

 Strömholm, SvJT 1971, s. 252.9
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 På grund av partsställningen i OPS-avtalen aktualiseras upphandlingslagstiftningen i 

samband med avtalsingående. Utöver upphandlingslagstiftningen har de lagregler och princi-

per som styr avtalsrätten betydelse för OPS. Den svenska avtalslagen är allmänt hållen och 

ger knapphändig hjälp i förhållande till frågeställningarna, varför allmänna principer blir av 

större betydelser. Med hjälp av bland annat avtalsrättslig doktrin kommer jag att försöka ge 

läsaren förståelse för de avtalsrättsliga utmaningar som uppkommer i samband med OPS. 

 Det material som ligger till grund för Arlandabaneavtalet kommer att användas för att 

beskriva bakgrunden till Sveriges första OPS-projekt. I jämförelsen kommer material från 

Riksrevisionen och National Audit Office (NAO) som granskat de båda projekten att använ-

das. Trafikverket är den myndighet som har ansvar för den samlade infrastrukturplaneringen 

vad gäller väg, järnväg, sjö och luft i Sverige.  Material från Statens väg- och transportforsk10 -

nings-institut (VTI) har därför bedömts som relevant. Även annat material, exempelvis från 

EU, kommer att användas för att försöka beskriva den kontext som OPS växt fram i och vad 

som påverkar användningen av OPS. 

2.4. Avgränsningar 

 Av praktiska skäl kommer arbetet att behandla OPS-avtal på statlig nivå och en av-

gränsning görs således mot OPS på kommunal- och landstingsnivå. Det motiveras av att kom-

munalrättsliga aspekter kan komplicera avtalsförhållandet och att redogöra för alla de avväg-

ningar som kan styra detta gör att alltför mycket fokus hamnar på förvaltnings- och offentli-

grättsliga frågor. 

 Jämförelsen avser infrastrukturprojekt som genomförts i OPS och är avgränsad till två 

OPS-projekt, varav det ena utgör Arlandabaneavtalet och det andra OPS-avtalet för London 

Underground. Med infrastruktur förstås här vägar, broar och järnvägar även om beteckningen 

infrastruktur i allmänt språkbruk och även avseende OPS kan innefatta annat, exempelvis IT. 

OPS-avtal avseende exempelvis vård har visat sig komplicerade både vad gäller att specifice-

ra och utvärdera vad som ska presteras. För att jämförelsen ska bli tydlig används liknande 

projekt för att beskriva eventuella olikheter.  

 Att jag valt ett engelskt jämförelseprojekt beror på att England är det land i Europa där 

användningen av OPS har varit mest omfattande, både sett till antal projekt och värde för pro-

 http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/trafikverket/ (2017-11-22)10
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jekten.  Med hänsyn till Sveriges begränsade och Englands mer omfattande erfarenhet borde 11

en kontrast kunna urskiljas vid en jämförelse OPS-projekt länderna emellan. Rimligtvis torde 

England genom sina erfarenheter ha utvecklat utformningen av OPS-avtal. Sverige och Eng-

land har som politiska demokratier och medlemsstater i EU flera gemensamma nämnare.  12

England har därför bedömts som ett relevant jämförelseland trots att Sverige och England 

vanligtvis delas in i olika rättsfamiljer. 

2.5. Disposition 

 Inledningsvis finns en allmän del som lägger en avtalsrättslig grund och behandlar av-

tal, långtidsavtal, samarbetsavtal, lojalitet och partnerskap. Därefter behandlas OPS. Genom 

en kortfattad historisk tillbakablick beskrivs hur OPS växt fram och hur motiven för använd-

ningen av OPS har förändrats. Särskilda svårigheter kopplade till att det saknas en definition 

av vad OPS är beskrivs. Förhållandet till entreprenad behandlas. Regler som berör OPS och 

praxis som berör OPS tas upp för att visa hur rättssystemet förhåller sig till OPS. I nästa del 

av uppsatsen presenteras OPS-projekten Arlandabanan och London Underground. Efter en 

beskrivning av respektive projekt följer en utvärdering som bygger på de slutsatser som de 

granskande myndigheterna gjort av projekten. Slutligen görs en jämförelse av projektens ut-

fall. I nästa del presenteras resultaten i förhållande till uppsatsens frågeställningar, därefter 

analyseras och diskuteras OPS. Avslutningsvis finns en sammanfattande kommentar. 

 http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_market_update_2016_en (2017-09-12)11

 England förhandlar för närvarande om utträde ur EU. Detta påverkar dock inte arbetet.12
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3. Allmänt om avtal, avtalsfrihet och avtalsbundenhet 

 Avtal kan vara av olika slag och innehållet variera men ger i allmänhet upphov till rät-

tigheter och skyldigheter mellan parterna. Ett avtal kan sägas bestå av en formell sida (att av-

tal har uppkommit och bundenhet uppstått), en materiell sida (avtalets innehåll) och en funk-

tionell sida som tar sikte på det enskilda avtalets syfte.  Samtliga moment kräver samverkan 13

och avtalet kan således betraktas som ett led i mänsklig aktivitet, utöver att vara en rättshand-

ling.  Avtalets funktion är bland annat en bindande överenskommelse vilket kommer till ut14 -

tryck i rättsgrundsatsen avtal skall hållas, pacta sunt servanda. Parterna måste kunna lita på 

vad som gäller. Avtalsbundenheten upprätthålls genom att avtalet går att göra gällande juri-

diskt och med domstolarnas hjälp går att få verkställt. Avtalsfrihet brukar beskrivas i termer 

av att det står fritt att välja avtalspart och bestämma avtalsinnehåll. Redan från avtalslagens 

tillkomst har avtalsfriheten varit en grundbult på förmögenhetsrättens område. Även i engelsk 

rätt har avtalsfriheten en framträdande roll.  Avtalsformen är praktiskt taget oundgänglig när 15

olika rättssubjekt ska lösa sina mellanhavanden och avtalsfrihet och avtalsbundenhet är nöd-

vändiga element i det marknadsekonomiska systemet.  16

 Man kan säga att lagstiftningen och domstolarnas uppgift är att upprätthålla en för 

rättssamhället godtagbar balans mellan avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Alla avtal går inte att 

göra gällande rättsligt. Avtal av social karaktär saknar juridisk relevans. Det finns också be-

gränsningar av avtalsfriheten genom lagstiftning och allmänna rättsgrundsatser som kommit 

till uttryck i praxis. Ett exempel är pactum turpe som innebär att avtal i strid med lag eller 

goda seder inte går att göra gällande rättsligt.  Trots dessa begränsningar måste avtalsfriheten 17

beskrivas som långtgående. Ett förarbetsuttalande som gjordes i samband med införandet av 

36 § avtalslagen får illustrera detta: ”även om sålunda vissa inskränkningar har gjorts i avtals-

friheten gäller fortfarande som huvudregel på förmögenhetsrättens område att avtalskontra-

henterna själva får ta tillvara sina intressen så långt de förmår.”  18

 Taxell, Avtalsrätt: bakgrund, sammanfattning, utblick, s. 44.13

 Taxell, A.a, s. 45.14

 Ramberg, Lojalitet i engelsk och svensk avtalsrätt, Tidsskrift for rettsvitenskap, 2013, s. 524.15

 Taxell, A.a, s. 36.16

 Exempel i praxis där pactum turpe aktualiseras: NJA 1997 s. 93 gällande avtal i strid med närings17 -
förbud och RH 2004:41 gällande avtal om vederlag för abort.

 NJA II 1976 s. 45.18
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3.1. Långtidsavtal och behovet av flexibilitet 

 En uppdelning inom avtalsrätten som kommit att öka i betydelse är den mellan mo-

mentana avtal och långtidsavtal.  Tidsaspekten innebär utmaningar som skiljer de långvariga 19

avtalsförhållandena från kortare avtalsförhållanden. Vi lever idag i en global värld där det inte  

är ovanligt att avtal ska fullgöras i framtiden. Förändringar i det inbördes rättsförhållandet kan 

vid långtidsavtal bli nödvändiga. Det kommer ofrånkomligen att uppstå situationer som väc-

ker frågor om hur rättsförhållandet mellan parterna kan påverkas. Exempelvis kan frågor om 

prisjusteringar till följd av ändrade marknadsförutsättningar, insolvens hos part, avtalets upp-

hörande i förtid och beräkning av skadestånd uppkomma. Många situationer kan med fördel 

regleras i avtalet och säkerheter kan ställas i olika former. Ändå är det inte realistiskt att förut-

se varje tänkbar situation av betydelse för det inbördes förhållandet. Som Grönförs uttrycker 

det har ”den mänskliga fantasin i och för sig överraskande trånga gränser och saknar gåvan att 

verkligen förutse framtiden.”  Långtidsavtal kommer med andra ord i någon mån att vara 20

ofullständiga och kräva en viss elasticitet. 

 Avtalets villkor och koppling till juridiken aktualiseras främst i situationer när någon-

ting inte fungerar som tänkt. Parterna kan naturligtvis i avtalsfrihetens namn komma överens 

om nya lösningar under avtalets gång, men när så inte kan ske spontant eller parterna är oense 

om tolkningen av avtalet är de inte sällan tvingade att vidta rättsliga åtgärder. Avtalets kon-

struktion har då betydelse för hur parterna löser situationer i avtalsförhållandet. Med avtalets 

konstruktion åsyftas både de element som avtalet består av, exempelvis sanktionsmöjligheter, 

garantier osv, men också hur enskilda villkor formuleras. Språket är som bekant mångtydigt. 

Parterna behöver inte nödvändigtvis ha avsett samma sak med en formulering, även om båda 

varit med och utformat denna. Underliggande antaganden om vad som åsyftas med en formu-

lering kan senare ställa till med besvär.  

 Omförhandling är ett alternativ för att anpassa det befintliga avtalet under avtalstiden. 

I avtalet kan en uttrycklig klausul rörande omförhandling infogas eller så kan det lämnas öp-

pet. Hur en eventuell omförhandlingsklausul ska formuleras är komplicerat. Klausulen får å 

ena sidan inte bli alltför lättillgänglig men å andra sidan inte heller vara för snäv och otill-

gänglig. En allt för detaljerad klausul kan göra den svårtillämpad, exempelvis om det är speci-

fikt angivna förhållanden som ska utlösa omförhandling. Likaså kan en alltför allmänt hållen 

 Hellner m.fl, Speciell avtalsrätt II, s. 26.19

 Grönfors, Avtal och omförhandling, s. 27.20

!11



omförhandlingsklasul bli oanvändbar eller leda till att klausulen missbrukas. En part som vill 

driva igenom sin linje kan frekvent påkalla omförhandling vilket tar i anspråk motpartens re-

surser. Omförhandling är även en kostnadsfråga och kan därmed vara uteslutet ifråga om sär-

skilda villkor. I Sverige finns en tradition av att försöka lösa tvister i samförstånd oavsett om 

avtalet innehåller någon omförhandlingsklausul eller inte.  Omförhandling kan betraktas som 21

ett instrument för tvistlösning som används innan de ”vanliga” juridiska verktygen kommer 

ifråga. Så kallade hardship- och omförhandlingsklausuler förekommer numera ofta i långtids-

avtal som rör större belopp.  I UNIDROIT Principles finns exempelvis omförhandling som 22

ett instrument för att lösa svårigheter som uppkommer på grund av hardship.  23

 En domstol kan jämka ett avtal med stöd av 36 § avtalslagen. Om det sker kan det be-

traktas som en ändring av det befintliga avtalet. För att det ska blir aktuellt med jämkning av 

ett kommersiellt avtalsförhållande krävs dock att obalansen är så betungande att det skulle 

anses oskäligt att kräva fullgörelse av avtalet.  Om parterna varit överens om en riskfördel24 -

ning i avtalet kan inte det förhållandet att en risk realiseras göra att balansen rubbats på ett 

sådant sätt att jämkning kommer ifråga.  

 Vad gäller kommersiella långtidsavtal kan det vara intressant att reflektera över juridi-

kens roll i avtalsrätten.  I det inbördes förhållandet är avtalet den främsta rättskällan. Även 25

om en part enligt avtalet eller enligt lagstiftning skulle kunna kräva sin juridiska rätt är det är 

inte självklart att den kommer att göra det i alla sammanhang. Lagregler och villkor i avtalet 

kan få stå tillbaka för att inte skada relationen till avtalsparten och möjligheterna till fortsatt 

samverkan. 

3.2 Samarbetsavtal, lojalitet och partnerskap 

 Även om de flesta avtal kan anses kräva ett visst mått av samverkan utmärks långtids-

avtal av just kravet på anpassning utifrån ändrade förhållanden och parternas behov.  Beho26 -

vet av samverkan kan sägas bli större ju längre avtalsförhållandet är. Att avtalet anpassas uti-

 Lehrberg, Omförhandlingsklausuler, s. 54.21

 Grönfors & Dotevall, Avtalslagen (1 maj 2016, Zeteo) kommentaren till 1. Kap om slutande av av22 -
tal, under rubriken Omförhandling av avtal.

 Artikel 6.2.1 - 6.2.3 UNIDROIT Principles 2016.23

 Dotevall, Avtal, s. 250.24

 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 9 f.f.25

 Grönfors, A.a, s. 48.26
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från båda parters gemensamma intresse över tid gör även att det kan diskuteras om förhållan-

det mellan parterna bildar en association, till exempel ett enkelt bolag, istället för ett rent av-

talsförhållande.  Om rättsförhållandet har bildat en association aktualiseras delvis andra reg27 -

ler och gör att andra grunder än avtalsrättsliga kan komma ifråga, beroende på vad det är som 

är föremål för en rättslig bedömning. 

  Samarbetsavtal ställer särskilt höga krav på samverkan. Avtal som kan hänföras till 

samarbetsavtal är exempelvis avtal om franchising, licensavtal, aktieägaravtal, agent-, återför-

säljar- och komissionsavtal.  I samarbetsavtal ställs generellt högre krav på lojalitet mellan 28

parterna. Även om parterna ska samverka lojalt och arbeta i ett gemensamt intresse har de 

också egna intressen som kan stå i strid med motpartens intressen. Parternas motstående in-

tressen kan ses som en naturlig del av ett avtal men kan också skapa konflikt.  

 I svensk rätt har den så kallade lojalitetsprincipen vuxit fram som en allmän rättsprin-

cip. Högsta domstolen har exempelvis NJA 2005 s. 142 uttalat att det ankommer på en lease-

givare att tillämpa ett visst avtalsvillkor på ett lojalt och konsekvent sätt. Lojalitetsprincipen 

innebär i korthet att en part är skyldig att beakta även sin motparts intressen vilket kan ta sig 

uttryck på olika sätt, exempelvis som en upplysningsplikt eller medverkansplikt. Lojalitets-

principen får anses vara vag. Hur långt lojalitetsplikten sträcker sig varierar mellan olika 

rättsområden men har sina grund i synen på att avtalet som samverkansform förutsätter hän-

syn och förtroende mellan parterna.  Lojalitetsprincipen kan påverka hur ett avtal tolkas och 29

verka utfyllande.  30

 I engelsk rätt finns det inte någon lojalitetsprincip motsvarande den i svensk rätt. Prin-

cipen om good faith and fair dealing tar främst sikte på vad som förekommer under avtalsför-

handlingar och vid slutande av avtal.  I ett engelskt rättsfall från 2013 framgår att det i eng31 -

elsk rätt inte finns någon generell lojalitetsplikt som gäller alla avtal men att det finns en duty 

of good faith som gäller vissa avtalstyper, exempelvis anställningsförhållanden och avtal som 

bygger på förtroende.  Det engelska rättssystemet har under senare år påverkats av EU-rätten 32

och av de olika modellagarna, exempelvis Lando Principles of European Contract law, så att  

 Grönfors, Avtal och association, s. 9 f.f.27

 Ramberg, Kontraktstyper, s. 231-285.28

 Taxell, A.a, s. 66.29

 Munukka, SvJT 2010, s. 841.30

 Dotevall, Avtal, s. 40.31

 Yam Seng PTE Ltd v International Trade Corporation Ltd, p. 131.32
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principen om good faith and fair dealing tillämpas mer extensivt än tidigare och i domen 

anges att principens roll tveklöst kommer att fortsätta att utvecklas.   33

 Partnerskap är ett begrepp som ofta förekommer i samband med OPS. EU-samarbetet 

har gett upphov till samverkansformer där partnerskap har varit ett centralt begrepp.  I Eng34 -

land är partnerskap vanligt förekommande medan svensk offentlig förvaltning saknar tradition 

av partnerskap. OPS-avtal ingås ofta mellan parter från olika länder varför det är intressant att 

synen på vad samverkansavtal och lojalitet innebär kan se olika ut. Avtalets utformning får 

därmed en allt större betydelse. 

3.3. Klassisk kontraktsteori och relationell kontraktsteori 

 Synen på vad ett avtal är skiljer sig åt mellan klassisk och relationell kontraktsteori. 

Utväxlingen av samstämmiga viljeförklaringar som grund för avtalets uppkomst kommer från 

den klassiska kontraktsteorin som har rötter i den romerska och kontinentaleuropeiska rätt-

en.  Detta synsätt präglar den svenska avtalsrätten, även om avtalslagens anbud-accept mo35 -

dell ger uttryck för löftesprincipen. Enligt relationell kontraktsteori ingår avtalet i en serie 

transaktioner som tillsammans utgör ett relationellt förhållande. Istället för att avtalet är isole-

rat till parternas löften, som enklast bevisas genom det skrivna kontraktet, spelar normer 

sprungna ur relationen roll för vad parterna kan anses bundna av. Avtalet styrs således inte 

bara av avtalsvillkoren i kontraktet och lagstiftade regler utan även av sociala normer. Lojali-

tet och tillit kan vara uttryck för sådana inbördes normer. 

 Ursprunget till den relationella kontraktsteorin kommer från en amerikansk rättsveten-

skapsman vid namn Stewart Macuaulay. I början av 1960-talet publicerade han en rättssocio-

logisk undersökning av relationerna mellan affärsmän som antydde att relationen mellan par-

terna ofta prioriterades framför att hävda sina rättigheter enligt avtalet juridiskt.  Den relatio36 -

nella kontraktsteorin utvecklades sedan av professorn Ian Macneil i bland annat Contracts: 

Adjustment of Long-Term Economic relations under Classical, Neoclassical, and relational 

Contract Law. Macneil beskriver den relationella kontraktsteorin som ett svar på behovet av 

flexibilitet i avtalsförhållanden. Han argumenterar mot det neoklassiska antagandet om att av-

talet, i form av det skrivna kontraktet, ska kunna ge svar på alla frågor som uppkommer på 

 Yam Seng PTE Ltd v International Trade Corporation Ltd, p. 124.33

 SOU 2003:123, s. 30.34

 Dotevall, A.a, s. 57.35

 Macaulay, Non-Contractual Relations in Business, s. 55-67.36
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grund av ändrade förhållanden under kontraktstiden.  Ur ett relationellt förhållningssätt ut37 -

vidgas avtalsbegreppet till att omfatta inte bara kontraktet utan även relationen mellan avtals-

parterna.  Det innebär ett annat förhållningssätt för parterna och en annan bedömningsgrund 38

för den som ska bedöma en eventuell tvist. Vad som förekommit mellan parterna under kon-

traktstiden höjs således från att vara möjliga bevisfakta till möjliga rättsfakta.  Vid konflikt39 -

lösning blir målsättningen inte bara att avsluta konflikten ifråga utan även att möjliggöra ett 

fortsatt avtalsförhållande.  Den relationella synen på avtalet är således prestationsorienterad 40

medan den klassiska synen på avtalet är transaktionsorienterad.  41

 Eftersom svensk avtalsrätt präglas mer av den klassiska synen på avtalet har den rela-

tionella kontraktsteorin inte fått något större genomslag. Avtalslagen har dock kritiserats för 

att vara omodern och inte vara anpassad efter näringslivets behov.  Ett modernt synsätt skulle 42

kunna vara ett mer relationsinriktat förhållningssätt vad gäller långtidsavtal. Ett tecken på att 

avtalsrätten redan rör sig i riktning mot en mer relationsinriktad avtalsrätt är enligt Munukka 

lojalitetspliktens framväxt.  Vid en eventuell rättslig bedömning skulle de mål som parterna 43

kommit överens om hamna i fokus istället för vad som förekommit i samband med avtalsslut. 

I långtidsavtal som OPS utgör skulle ett mer relationsorienterat synsätt kunna vara ett lämp-

ligt alternativ. 

 Macneil, Adjustements of Long-Term Economic Relations, s. 888.37

 Macneil, A.a, s. 890.38

 Bergstedt, SvJT 2014, s. 725.39

 Macneil, A.a, s. 891.40

 Bergstedt, SvJT 2014, s. 722 f. 41

 Se exempelvis Ramberg www.christinaramberg.se/Download/34557660-2d59-4f80-8f96-42

c45c567dbba1 (Hämtad 2017-12-21)

 Munukka, Kontraktuell Lojalitetsplikt, s. 464.43
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4. Utvecklingen av och drivkrafterna bakom OPS 

 Offentlig-privata samarbeten har använts under lång tid, särskilt när det har gällt infra-

struktur. Redan för 2000 år sedan använde romarna koncessionslösningar och det finns i Eu-

ropa idag en utbredd användning av den här typen av samarbeten.  Under 2016 ingicks 69 44

OPS-avtal inom EU, varav elva var infrastrukturprojekt.  Begreppet OPS förekom redan un45 -

der 1800-talet i samband med stadsutvecklingsprojekt i USA.  I närtid tog användningen av 46

OPS fart i början av 1990-talet. Det offentliga har under välfärdsstatens framväxt tagit ansvar 

för diverse olika allmänna tjänster. Den ekonomiska utvecklingen i kombination med befolk-

ningsökning har dock gjort att det kan ifrågasättas om staten enbart genom skattefinansering 

klarar att upprätthålla en hög nivå av service. Intresset från det offentligas sida att involvera 

privat kapital för att tillgodose allmänna behov har därmed ökat. Utvecklingen av OPS i Eng-

land liksom i Sverige kan ses i en kontext där statsfinanserna inte klarat av att bekosta både 

behov av upprustning och de önskemål om utveckling som har funnits.   47

 Ett av motiven till att använda OPS för Arlandabanan var att ”avlasta statsbudgeten 

betydande kostnader”.  England var ett föregångsland i fråga om OPS vilket snabbt fick en 48

utbredd användning på många områden. Att OPS-användningen fick en sådan utveckling i 

England berodde främst på den politiska viljan. Genom the Private Finance Initiative (PFI) 

möjliggjordes och uppmuntrades användningen av privat kapital för tillhandahållande av of-

fentlig service. För att kunna genomföra satsningar på infrastruktur efter finanskrisen 2008 

kom ännu fler infrastrukturinvesteringar att ske i OPS-form.  Till följd av kritik mot bristen 49

på insyn och tveksamheter huruvida PFI verkligen bidragit till ”value for money” presentera-

des år 2012 Private Finance 2 (PF2). PF2 innebar förändringar för att öka effektiviteten såväl 

under upphandling som i själva projekten och öka möjligheterna till insyn. Bland annat ska 

enligt PF2 samfinansieringslösningar undersökas i större utsträckning, upphandlingsförfaran-

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000IE1192&rid=1 44

(2017-09-20)

 http://data.eib.org/epec (Hämtad 2017-11-22)45

 Mörth & Sahlin-Andersson, Privatoffentliga partnerskap, s. 16.46

 Se exempelvis motiven för en samfinansieringslösning av Arlandabanan, prop. 1993/94:213, avsnitt 47

3.3.

 Prop 1993/94:213, s. 7.48

 http://www.articles.scopulus.co.uk/Safeguarding%20Government%20infrastructure%20investmen49 -
t.htm (Hämtad 2017-11-05)
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det har effektiviserats och så kallade ”soft services” placerats utanför upphandlingen av OPS, 

nya riktlinjer har även utarbetats för att beräkna ”value for money” och fördela risker.  50

 EU har spelat en viktig roll för den växande användningen av OPS. Genom under-

tecknandet av Maastricht-fördraget har medlemsstaterna förbundit sig att hålla offentlig 

skuldsättning och budgetunderskott under specifika nivåer.  När användningen av OPS ökade 51

i början av 1990-talet var det fortfarande oklart hur staterna skulle bokföra dessa projekt. En 

möjlig förklaring till den plötsligt snabbt växande användningen av OPS var att medlemssta-

ter såg OPS som ett alternativ som möjliggjorde genomförande av projekt utan att det fram-

gick i statens ”bokföring”. Genom att via Europeiska centralbanken (EIB) tillhandahålla fi-

nansiering till OPS-projekt har användningen uppmuntrats av EU. Under perioden 2010-2016 

uppgår summan för finansiering till OPS-projekt som kommer enbart från EIB till drygt fem-

ton miljarder euro.  Europeiska centralbanken är fortfarande en betydelsefull finansiär men 52

klassificeringen för var som ska räknas inom eller utom räkenskaperna för offentlig sektor har 

tydliggjorts av Eurostat. OPS ska numera inte kunna användas för att ”slippa bokföra” kost-

naden.   53

 OPS är inte definierat på EU:s gemenskapsnivå men ett antal kännetecken anges: för-

hållandets relativa varaktighet, finansiering ska delvis säkerställas av den privata parten, den 

offentliga partens roll är att definiera de mål som ska uppnås i allmänhetens intresse och för-

delningen av risker mellan parterna sker i förhållande till respektive parts förmåga att hantera 

dem.  I  EU:s långsiktiga finansieringsplan från 2014 framgår Europaparlamentets inställning 54

till OPS: 

”Europaparlamentet anser att offentlig-privata partnerskap kan vara ett verksamt 

och kostnadseffektivt sätt att underlätta samarbete mellan den offentliga och den 

privata sektorn för vissa investeringar, i synnerhet för infrastrukturprojekt. Parla-

mentet konstaterar att det finns ett stort behov av expertis på hög nivå för att möj-

 HM Treasury, A new approach to public private partnerships, s. 13.50

 EUT C 326/47, 26.10.2012, Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Artikel 127.51

 http://www.eib.org/attachments/epec/epec_ppps_financed_by_eib_since_1190_en.pdf (Hämtad 52

2017-11-05)

 SOU 2017:13, s. 56 f.53

 KOM(2004) 327 slutlig, s. 3.54
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liggöra lämpliga lösningar i fråga om urval, utvärdering, utformning, långsiktig 

planering och finansieringslösningar för sådana projekt”.  55

4.1 Förändrade motiv 

 Initialt var motiven för OPS finansiering. Nu är motivens tyngdpunkt effektivitetsvins-

ter av olika slag.  Argument till stöd för OPS som brukar framhållas är att OPS-avtalen ska56 -

par bättre möjlighet att fördela risker mellan parterna, innebär lägre totalkostnader och jämna-

re underhåll genom att ett så kallat livscykelperspektiv tillämpas, att OPS kan tidigarelägga 

vinster och stimulerar till innovationer.  Begreppet livscykelperspektiv åsyftar att projektets 57

livslängd ska beaktas i alla beslut rörande projektet. Genom att i beslut gällande exempelvis 

design, materialval och utförande inta ett sådant perspektiv anses incitament skapas för att 

hålla nere kostnader för exempelvis reparationer och underhåll.  Genom att det projektbolag 58

som ingår avtalet åläggs samtliga moment vad gäller utformning, byggande, drift och under-

håll finns förutsättningar att ta ett helhetsgrepp som antas ge effektivitetsvinster. Enligt Sta-

tens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) saknas det dock empiriska belägg för effektivi-

tetsvinster.  Den främsta anledningen till detta bedöms vara att så få OPS-projekt har avslu59 -

tats men också att information som är intressant ur ett utvärderingsperspektiv ofta bedöms 

som affärsmässigt känslig och därför inte delas öppet.  60

 Argument mot OPS är bland annat högre transaktionskostnader, högre finansierings-

kostnader än om staten tagit upp lån och att längden på OPS-avtalen gör att framtida politiskt 

handlingsutrymme begränsas.  Staten kan normalt låna pengar billigare än en privat aktör 61

eftersom staten anses mer kreditvärdig och inte har någon kostnad för kreditbedömning. Sta-

ten har dessutom möjlighet att emittera obligationer med hög omsättningsförmåga.  På en 62

privat part ställs högre krav på likviditet i balansräkningen och på grund av att kredit till pri-

 EUT C 285/71, 26.2.2014, p. 24.55

 SOU 2017:13, s. 57.56

 SOU 2017:13, s. 110 ff.57

 VTI, En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar, s. 33.58

 VTI, A.a, s. 111.59

 VTI, A.a, s. 123.60

 VTI, A.a, s. 35.61

 SOU 2017:13, s. 99.62
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vat part anses innebära en högre risk ställer normalt kreditgivaren högre avkastningskrav.  63

Transaktionskostnaderna ökar till följd av OPS-projektens omfattning och avtalens komplexi-

tet. Eventuella omförhandlingar innebär också transaktionskostnader. Det offentligas förmåga 

att upphandla OPS och förvalta avtalen under avtalstiden kräver att ekonomisk och juridisk 

administration byggs upp.   64

4.2. Avsaknad av definition 

 OPS-begreppet saknar en enhetlig definition. Den här typen av samarbeten har till och 

med beskrivits som notoriskt svårdefinierade.  Statens väg- och transportforskningsinstitut 65

(VTI) beskriver OPS enligt följande:  

 ”Kärnan i en OPS, oavsett vilken form man talar om, kan dock sägas vara ett 

långsiktigt kontrakt mellan den offentliga sektorn och en privat part, som kan vara 

ett företag eller konsortium, om tillhandahållande av en offentlig tjänst. Tjänsten 

kan till exempel vara att tillhandahålla en väg, ett sjukhus etc. Kontraktet specifi-

cerar att den offentliga sektorn förbinder sig att betala en ersättning till projektbo-

laget i utbyte mot att få en tjänst levererad över en förutbestämd tidsperiod, vanli-

gen 25-30 år. Alternativt får projektbolaget rätt att ta ut avgifter från brukarna un-

der den stipulerade avtalsperioden. Projektbolaget ansvarar för att med egna me-

del bygga den infrastruktur som ska leverera den efterfrågade tjänsten.”   66

 EPEC, European PPP Expertise Center, anger att OPS normalt karaktäriseras av att det 

är ett långfristigt kontrakt mellan en offentlig part och en privat part där avtalet fokuserar på 

tillhandahållande av en tjänst snarare än en anläggning, att överföring av projektrisker sker till 

den privata parten (särskilt vad gäller design, utförande, drift, underhåll och finansiering), att 

avtalet specificerar resultat (outputs) snarare än att ange hur den privata parten ska utföra 

tjänsten (inputs), att ett så kallat livscykelprespektiv tillämpas, privat finansiering (ofta pro-

jektfinansiering) används för att understödja risköverföringen och betalningar från den offent-

liga parten är prestationsbaserade (exempelvis kopplat till tillhandahållande av väg) eller ger 

 SOU 2017:13. s. 99.63

 SOU 2017:13, s. 114.64

 Hodge & Greve, The challenge of Public-Private Partnerships, s. 62.65

 VTI, A.a, s. 31 f.66
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den privata parten rätt att uppbära ersättning från användarna av tjänsten (exempelvis vägtul-

lar).  EPEC:s beskrivning är något mer utförlig än VTI:s eftersom den tar upp riskfördelning 67

och det så kallade livscykelperspektivet som nämnts ovan. 

 EPEC är en organisation vars uppgift är att stödja offentlig sektor i OPS-upphandling-

ar, dela ”good practice” och stödja beslutsfattare vid tillskapandet av ramverk i förhållande 

till OPS. EPEC är en del av EIB och har 41 medlemsorganisationer som typiskt sett består av 

regionala- eller myndighetsorgan särskilt inrättade för att arbeta med just OPS.  England är 68

medlem i EPEC, Sverige är det inte. Sannolikt beror det på att Sverige saknar OPS-organ. 

Svenskt Näringsliv har i sitt remissvar med anledning av SOU 2017:13 påtalat att någon form 

av nationell OPS-instans med expertkompetens vore önskvärd liksom ett medlemskap i 

EPEC.  69

4.3. Olika OPS-modeller  

 OPS kan delas in i kontrakts-OPS (vertikal) och institutionell-OPS (horisontell) som 

även kallas IOPP. Beskrivningen vertikal respektive horisontell tar sikte på hur relationen 

mellan det offentliga och det privata är uppbyggd. Kontrakts-OPS kan även kallas för OPS 

enligt koncessionsmodellen och institutionella OPS joint-venturemodellen.  Kontrakts-OPS 70

är den vanligaste formen för OPS vad gäller infrastruktur.  Ett kontrakts-OPS upphandlas av 71

offentlig part och genom ett avtal regleras bland annat att en privat part ska leverera efterfrå-

gad tjänst åt det offentliga, hur ansvar ska fördelas mellan parterna och hur ersättning skall 

utgå.  Ofta bildas ett projektbolag, även kallat special purpose vehicle (SPV), som ägs av 72

bygg- och driftbolag med finansiärer.  Projektbolaget blir avtalspart i förhållande till det of73 -

fentliga. 

 Ett IOPP är istället vad som inom juridiken skulle klassas som joint venture. Joint ven-

tures kan ske i olika företagsformer och är egentligen ett ganska otydligt begrepp. Det som är 

 Min översättning. http://www.eib.org/epec/find-out-more/faq (2017-11-24)67

 http://www.eib.org/epec/ (Hämtad 2017-11-22)68

 Remissyttrande Fi2017/01056/BAS, s. 2.69

 Madell & Indén, Offentlig-privat samverkan, s. 38.70

 SOU 2017:13, s. 55.71

 Nilsson, Nya vägar för infrastruktur, s. 26.72

 SOU 2017:13, s. 56.73
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utmärkande för joint venture är samverkan över lång tid för ett gemensamt mål.  I ett IOPP 74

verkar det offentliga och det privata "sida vid sida” inom en separat enhet som skapats i ett 

specifikt syfte.  Förutom att bidra med kapital eller anläggningstillgångar har joint venture75 -

parterna ett gemensamt bestämmande inflytande, till skillnad från i ett kontrakts-OPS där det 

bestämmande inflytandet är beroende av hur stor risk parterna är villiga att ta. 

 Ett annat sätt att klassificera OPS är utifrån hur projektet finansieras. OPS kan då de-

las in i fristående-OPS, vilket innebär en koncession där projektet i slutändan finansieras av 

användarna, partiellt fristående OPS, det vill säga en kombination av avgifter från slutanvän-

darna och betalning från upphandlande myndighet och slutligen OPS avseende offentliga 

tjänster där betalning sker uteslutande från den upphandlande myndigheten.  Det kan anmär76 -

kas att den sista beteckningen är något missvisande eftersom alla OPS avser offentliga tjäns-

ter.  

4.4 Förhållande till entreprenad 

 Vid byggande av infrastruktur rör det sig ofta om entreprenad. En relevant fråga i 

sammanhanget är hur OPS förhåller sig till entreprenad. Entreprenadavtal anses vara en egen 

avtalstyp som bland annat utmärks av den långa utsträckningen i tid men har i regel ett be-

stämt slut.  OPS-avtalen är också långfristiga och har en begränsning i tid. OPS-avtalens 77

tidshorisont är dock längre än de flesta entreprenader. Entreprenad definieras som ett ”åtagan-

de av ett företag att för beställare utföra visst större arbete, särskilt avseende byggnad eller 

annan fast anläggning, t.ex. bro”.  En entreprenad kan innebära uppförande av en ny anlägg78 -

ning men kan också vara en tjänst som utförs på en redan befintlig anläggning eller sak.  De 79

entreprenadformer som normalt används i Sverige är utförandeentreprenad, totalentreprenad, 

funktionsentreprenad och på senare tid även funktionsentreprenad med helhetsansvar, så kal-

lad FEHA.  Uförandeentreprenad innebär i princip utförande utifrån den offentlige beställa80 -

rens detaljprojektering medan en totalentreprenad innebär att även projekteringen upphandlas. 

 Grönfors, Avtal och omförhandling, s. 48.74

 EUT C 91/4, 12.4.2008, s. 1.75

 Madell & Indén, A.a, s. 36.76

 Hellner, m.fl, A.a, s. 25 f.77

 https://www-ne-se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/entreprenad (Hämtad 2017-12-06)78

 Ramberg, Kontraktstyper, s. 63.79

 VTI, A.a, s. 26 f.80
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Funktionsentreprenaden sträcker sig längre och ger entreprenören ett ansvar för underhåll och 

vid FEHA sträcker sig entreprenörens ansvar över såväl projektering som underhåll och drift 

över en längre tid.  VTI beskriver de olika entreprenadformerna som en trappa där nästa steg, 81

efter de befintliga former som nyss beskrivits, är OPS.  Det som läggs till entreprenörens an82 -

svar i OPS jämfört med FEHA är ett finansieringsansvar för projektet i fråga. Att lägga över 

ansvar för finansiering anses skapa incitament för tidsenligt färdigställande av entreprenaden. 

Beroende på vilken ersättningsmodell som avtalats kan incitamenten förstärkas ytterligare. 

OPS kan med andra ord beskrivas som en särskild typ av entreprenad. 

4.5. Regler av betydelse för OPS 

 När det offentliga köper varor och tjänster gäller som huvudregel att de ska upphand-

las i enlighet med upphandlingslagstiftningen. OPS rör vanligen så stora belopp att de trös-

kelvärden som anges i upphandlingslagarna är överskridna och något undantag från att tilläm-

pa dem inte kan medges på den grunden. Beroende på vad det är som ska upphandlas aktuali-

seras olika regelverk; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om 

upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- 

och säkerhetsområdet eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Upphand-

lingsreglerna grundar sig på EU:s upphandlingsdirektiv vilka Sverige har implementerat i 

form av LOU, LUF och LUK.  Förändringar av upphandlingslagstiftningen trädde i kraft 1 83

januari 2017. Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars och säkerhetsområdet berörs 

dock inte av några förändringar på grund av upphandlingsdirektiven.  

 De nya upphandlingsreglerna syftar bland annat till att sociala hänsynstaganden och 

miljöhänsyn ska ges större utrymme. Syftet är också att underlätta upphandling av så kallade 

innovationspartnerskap, dvs. inköp av vara, tjänst eller byggentreprenad under utveckling.  84

Det finns nu större möjligheter att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dia-

log än enligt tidigare regler. Det innebär en större frihet och möjliggör dialog under upphand-

lingsskedet vilket kommer väl till pass vid OPS-upphandlingar. Upphandlingsdirektiven byg-

ger på EU:s 2020-strategi med målsättningen att EU ska vara en konkurrenskraftig social 

 VTI, A.a, s. 26 f.81

 VTI, A.a, s. 2.82

 Direktiv 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2014/23/EU.83

 Prop. 2015/16:195, s. 2.84
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marknadsekonomi.  2020-strategin tillkom efter finanskrisen 2008 som ett instrument för att 85

bland annat motverka de ekonomiska konsekvenserna av krisen. Bland annat anges att EU ska 

förbättra företagens ramvillkor för innovation med en uttrycklig hänvisning till upphandlings-

lagstiftningen och att EU ska stödja innovation genom bland annat tillgång till finansiering.  86

Ett av de skäl som allt mer kommit att åberopas till fördel för OPS är att OPS anses stimulera 

innovationer.  87

 Upphandlingsreglerna styr tilldelningsförfarandet, det vill säga avtalsingåendet kon-

trolleras den vägen. Efter att ett giltigt kontrakt tilldelats tar nationella civilrättsliga regler 

vid.  Avtalslagen är i stora delar dispositiv och i förhållande till OPS är det främst ogiltig88 -

hetsgrunderna och jämkning som eventuellt skulle kunna komma ifråga. Någon lag allmänt 

tillämplig på entreprenad finns inte i svensk rätt förutom i fråga om konsumententreprenad.  89

 Förutom upphandlingsreglerna måste en offentlig part ta hänsyn till EU:s statsstöds-

regler. Reglerna återfinns i artikel 107-109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Reglerna anger grunderna för vad statligt stöd är, att huvudregeln är förbud mot statligt stöd 

samt vilka undantag från förbudet som finns. Statsstödsreglerna aktualiseras om stödet gynnar 

ett visst företag eller viss produktion, stödet finansieras direkt eller indirekt med statliga me-

del, stödet snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen och stödet påverkar handeln mellan 

medlemsstaterna.  EU-komissionen är den institution som ska kontrollera medlemsstaternas 90

efterlevnad av reglerna och bedöma vad som utgör otillåtet statsstöd. Att ta hänsyn till regle-

ringen ifråga om statsstöd torde även vara viktigt utifrån den privata partens perspektiv ef-

tersom ett otillåtet statsstöd kan komma att återkrävas enligt 4 § lagen (2013:388) om tillämp-

ning av Europeiska unionens statsstödsregler.  

 Beroende på vilken betalningsmodell (fristående, partiellt fristående eller finansiering 

via offentliga medel) som väljs i ett OPS-projekt kan riksdagsbeslut krävas för finansieringen. 

OPS innebär generellt ett avsteg från det normala förfarandet med anslagsfinansiering enligt 

budgetlagen (2011:203). Normalt beslutar riksdagen om budget för ett år i taget, såvida det 

inte finns särskilda skäl att besluta om annan budgetperiod (RF 9 kap. 3 §). Riksdagen kan 

 KOM(2011) 15 slutlig, s. 3.85

 KOM(2010) 2020 slutlig, s. 13.86

 SOU 2017:13, s. 113.87

 Sundstrand, Offentlig upphandling, s. 41.88

 Ramberg, Kontraktstyper, s. 65.89

 Prop. 2015/16:156, s. 7.90
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dock besluta om särskilt anslag för en annan period eller att statens inkomster får tas i anspråk 

för ett bestämt ändamål på annat sätt än genom anslag (RF 9 kap. 3 § 2-3 st). Regeringen får 

inom låneramarna besluta om finansiering av investeringar med lån via Riksgäldskontoret (7 

kap 1 § budgetlagen). Riksdagen kan för en viss myndighet, för ett visst lån eller en viss an-

skaffning besluta om någon annan finansiering (7 kap 6 § budgetlagen). 

4.6. Rättslig prövning 

 OPS-avtalet för Arlandabanan har inte direkt prövats av domstol men frågor till följd 

av Arlandabaneavtalet har däremot varit föremål för rättslig prövning. I vad som kommit att 

kallas Arlanda Express-målet prövade Kammarrätten frågan om ränteavdrag på lån från mo-

derbolag.  Målet aktualiserades till följd av att Macquire Infrastructure hade påförts skatte91 -

tillägg av Skatteverket. Macquire Infrastructure finansierade verksamheten för Arlanda Ex-

press, som bedömdes vara ett högriskprojekt, dels genom banklån och dels genom lån från 

deras moderbolag i Luxemburg. Räntan på lånet från moderbolaget var bestämd till 13 pro-

cent. Räntekostnaderna drogs sedan av de beskattningsbara vinsterna. Skatteverkets stånd-

punkt var att räntan ej var marknadsmässig och avvek från vad från vad som skulle avtalats 

mellan oberoende företag under jämförbara förhållanden. På grund av att det handlade om ett 

koncerninternt lån ansåg Skatteverket att kontroll- och insynsmöjligheterna gjorde att lånet 

skulle jämställas med ett lån med säkerhet och därför inte motiverade en så hög ränta. Kam-

marrätten gjorde en annan bedömning och jämställde inte det koncerninterna lånet med ett lån 

med säkerhet. Kammarrätten tog vid bedömningen av räntan hänsyn till förhållandena vid vid 

upptagande av lånet. Skattetillägget undanröjdes. 

 Till följd av Arlandabaneavtalet har Högsta domstolen prövat frågan om ersättning 

enligt miljöskadelagen (1986:225) för minskat boendevärde under tiden för byggande av järn-

vägen för Arlandabanan.  Under upphandlingen av Arlandabanan gjordes en anmälan till 92

Konkurrensverket avseende att en monopolsituation skulle uppstå för det konsortium som 

vann upphandlingen av Arlandabanan.  Konkurrensverket bedömde att konkurrenslagen 93

(1993:20) inte var tillämplig eftersom Kommunikationsdepartementet, som då förhandlade 

Arlandabaneavtalet, inte var något företag. Konkurrensverket vidtog inga vidare åtgärder i 

frågan. 

 KamR Stockholm dom mål 6953-6957-11.91

 NJA 2000 s. 737.92

 Konkurrensverket, Diarienr 1128/94.93
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 Det finns även exempel på kommunal nivå där frågor med anknytning till OPS har 

prövats rättsligt. Kammarrätten bedömde exempelvis att en kommun bröt mot kommunalla-

gen (1991:900) och artikel 108.3 FEUF när kommunfullmäktige beslutat om föreningsbidrag 

om 14 miljoner kronor per år under en 25-årsperiod för en sporthall.  94

4.7. Betydelsen av avtalets utformning 

 Som tidigare nämnts kan avtalet som sådant skapa incitamentsstrukturer. Syftet är att 

påverka parternas agerande till gagn för projektet. Betydelsen av avtalets utformning kan på 

ett tekniskt plan handla om riskallokering som motiverar till att förebygga att risker förverkli-

gas och mekanismer för att dela förtjänster. Betydelsen av OPS-kontraktets utformning har 

framhållits i doktrinen.  Avtalets utformning anses ha betydelse för hur agerandet mellan av95 -

talsparterna kommer att se ut och kan begränsa agerande ur egenintresse, skapa tillit och 

minska osäkerhet och därmed skapa bättre förutsättningar för samarbete.  Det finns även stu96 -

dier som tonar ned kontraktets betydelse och pekar på att andra faktorer kan vara av lika stor 

eller större betydelse, exempelvis aktiv arbetsledning.  Faktorer som anses påverka ett OPS-97

avtal är utsträckningen i tid, möjligheten att påkalla sanktioner, flexibilitet i avtalet, avtalets 

komplexitet och möjligheten att omförhandla.   98

 KamR Stockholm dom mål 1745-11.94

 Se exempelvis Pollit, s. 79 och Hodge & Greve, s. 63.95

 Deakin & Mitchie, Contract, Co-operation and Competition, s. 133.96

 Klijn & Koppenjan, The impact of contract characteristics, s. 460 f.97

 Klijn & Koppenjan, A.a, s. 462.98
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5. Arlandabanan 

 Arlandabanan är det enda infrastrukturprojekt i OPS-form som genomförts på statlig 

nivå i Sverige. Trafiken på sträckan är numera känd som Arlanda Express. Redan 1989, när 

genomförandet av en ny järnvägsförbindelse mellan bland annat Stockholm Central och Ar-

landa flygplats började utredas, var en utgångspunkt att det helst skulle ske utan statliga me-

del.  Förutom att avlasta statsbudgeten var en målsättning att skapa förutsättningar för nya 99

utformningar av anläggningar med hjälp av nya aktörer.  Järnvägssträckan ansågs viktig och 100

skulle bidra till samhällsnytta genom att förbättra järnvägsnätet och underlätta resor till och 

från Arlanda. Efter att Banverket konstaterat att enbart trafikintäkter inte skulle täcka kostna-

derna för hela sträckan som var tilltänkt bestämde regeringen att privat finansiering skulle sö-

kas enbart för sträckan Rosersberg - Arlanda.   101

 Efter godkännande av Riksdagen bildades ett projektbolag som skulle företräda staten, 

A-banan Projekt AB. Upphandling vidtogs och av de konsortier som bjudits in att lämna an-

bud valdes Arlanda Link Consortium (ALC) ut som samarbetspartner. ALC var ett konsortium 

bestående av byggföretagen NCC och SIAB, energibolaget Vattenfall, det engelska företaget 

John Mowlem och GEC Alstom specialiserade på olika typer av teknisk utrustning.  ALC 102

bytte senare namn till A-train och i det följande används A-train för att hänvisa till den privata 

parten. Avtal ingicks mellan A-banan Projekt AB och A-train.  

 Enligt avtalet skulle A-train finansiera och bygga den nya banan, tillhandahålla spår, 

växlar, signalsystem och telekomutrustning, leverera tågen och bedriva trafiken och ansvara 

för underhåll av samtliga delar under avtalsperioden.  Statens åtagande bestod i att skjuta till 103

kapital för att koppla ihop de nya spåren med de befintliga och att via Riksgälskontoret ställa 

ut ett villkorslån om en miljard kronor för att underlätta skuldbördan för A-train under de förs-

ta åren.  Upplägget innebar att A-train tog i princip all risk kopplad till projektet. De risker 104

som ligger hos A-Train är bl.a. risker förenade med byggande och drift, marknadsrisker, poli-

tiska risker och finansieringsrisker såsom valutarisker och ränterisker.  105

 Prop. 1993/94:213, s. 4.99

 Prop. 1993/94:213, s. 7.100

 Prop. 1993/94:213 s. 4 f.101

 Nilsson, A.a, s. 50.102

 Nilsson, A.a, s. 49 f.103

 Nilsson, A.a, s. 51. 104

 Ds 2000:65, s. 40.105
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 Projektet är ett så kallat BOT-projekt (Build Operate Transfer). Det innebär att ägande-

rätten, i det här fallet till spåren, skulle övergå till A-banan projekt AB i samband med trafik-

öppning men att ansvaret för drift och underhåll ligga kvar hos A-train under avtalstiden.  106

Till följd av riskfördelningen ställde A-train upp ett antal krav och villkor. Den långa avtalsti-

den, 45 år med möjlighet till 10 års förlängning, är en direkt följd av att A-train tagit all kost-

nadsrisk. I avtalsvillkoren anges också att A-train har rätt att bestämma biljettpris och uppbära 

alla biljettintäkter samt erhålla ett visst konkurrensskydd.  Avtalet innehåller ett villkor om 107

att A-banan projekt AB förbinder sig att avhålla sig från att direkt eller indirekt, initiera, star-

ta, stödja eller bedriva spårbunden trafik som konkurrerar med A-train.  A-train har även rätt 108

att besluta om och att ta betalt av andra operatörer som vill bedriva trafik på sträckan.  I av109 -

talet anges att eventuell tvist ska hanteras av skiljenämnd.  En optionsklausul i avtalet ger 110

staten möjlighet att lösa ut A-train i samband med att järnvägstrafiken löpt i tio år.  År 2004 111

köptes A-train AB av Macquiare European Infrastructure Fund (MEIF) och har bytt ägare yt-

terligare en gång år 2014 då Portare 1 AB köpte samtliga aktier i A-train.  112

5.1. Utvärdering av OPS-lösningen för Arlandabanan 

 Arlandabaneavtalet har löpt sedan 1995, trafiken startade 1999. Två revisioner har vid-

tagits av Riksrevisionen under avtalstiden. I den första utvärderingen konstaterar Riksrevisio-

nen att byggnationen av Arlandabanan färdigställts inom de ekonomiska ramar som uppställts 

och att trafiken över lag fungerat enligt avtalet men att styrning, uppföljning och rapportering 

till regering och riksdag ansågs bristfällig.  Riksrevisionen rekommenderade att A-banan 113

AB:s uppdrag skulle förtydligas, vilket innefattade att precisera vilka samhällsintressen som 

skulle tillvaratas, införande av en rapporteringsskyldighet till regeringen, förbättring av möj-

ligheterna att följa upp och granska A-trains lån och en samlad utvärdering av projektet inför 

 Prop. 1993/94:213, s. 11.106

 RiR 2016:3, s. 9.107

 Prop. 1993/94:213, Bilaga Arlandabanan Agreements, Artikel V, s. 24.108

 Nilsson, A.a, s. 50.109
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 RiR 2004:22, s. 64.111
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2010.  Att utnyttja optionen om att lösa ut A-train och överta verksamheten bedömdes av 114

Regeringen förenat med alltför stora kostnader och kunde inte motiveras på avtalsrättslig eller 

företagsekonomisk grund.  Hur mycket det skulle kosta att nyttja optionen redovisas inte 115

med hänvisning till affärssekretess. Riksrevisionen konstaterade att utvecklingen av resandet 

med Arlanda Express låg under förväntade nivåer. Förklaringen till att resorna med Arlanda 

Express inte nått upp till förväntade nivåer ansågs delvis bero på det markant högre biljettpris 

som de facto bestämts i förhållande till de beräkningar som användes inför slutande av Arlan-

dabaneavtalet och dels på att flygtrafiken inte utvecklat sig som förväntat.  Till följd av kon116 -

kurrensvillkoret har Sverige lagstiftningsvägen fått göra undantag för att kunna upprätthålla 

avtalet i förhållande till A-train eftersom det i annat fall står i strid med EU-rätten.  117

 I den senaste rapporten från Riksrevisionen angående erfarenheterna av OPS-lösning-

en för Arlandabanan konstateras att färdigställdes av banan skett i nära anslutning till när det 

var tänkt och att verksamheten under avtalstiden fungerat väl, utan några större driftstopp el-

ler störningar.  Arlandabanans trafiklösning blev en annan än den som fanns i planeringsun118 -

derlaget vilket gör att det inte går att veta hur projektets totalkostnad står i förhållande till nå-

gon annan genomförande- eller finansieringsform. Riksrevisionen anmärker att avsaknaden av 

underlag för att kvantifiera samhällsnytta och kostnader försvårar uppföljning.  Statens be119 -

gränsade möjligheter till inflytande kan kopplas till den riskfördelning och finansieringslös-

ning som valts. Det anses oklart om staten kan bygga nya spår, parallellt med Arlanda, utan att 

bryta mot avtalet.  120

5.2. London Underground 

 Före 1989 fanns det hinder i engelsk rätt mot att använda privat kapital för finansie-

ring av offentlig verksamhet men efter att dessa formella hinder tagits bort lanserades 1992 

the Private Finance Initiative (PFI).  Marknaden för OPS växte snabbt i England och kom 121

 RiR 2004:22, s. 63 f.f.114

 Regeringens skrivelse 2011/12:93 s. 9 f.f.115
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 RiR 2016:3, s. 25.120
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att användas på områden som skola, vård, bostadsbyggande, sophantering och inom IT. OPS-

lösningarna blev i vissa fall bli både dyra och ineffektiva. För att sänka kostnaderna för skat-

tebetalarna infördes principen om Best value genom the local Government Act 1999.  Sam122 -

tidigt publicerades en guide för hur OPS skulle kunna upphandlas på ett standardiserat sätt.  123

Upphandlingsguiden har vid flera tillfällen uppdaterats.   124

 Till följd av eftersatt underhåll av London Underground krävdes omfattande upprust-

ning av denna. Detta beslutades 1997 att genomföras genom OPS. Bakgrunden var bland an-

nat att tidigare upprustningar som upphandlats på vanligt sätt hade försenats kraftigt. Det of-

fentliga ansågs ha svårt att hantera så stora projekt och investeringar och den privata sektorn 

ansågs besitta bättre möjligheter att klara detta.  När planerna började ta form bestämdes att 125

det skulle bildas ett statligt helägt bolag, London Underground Limited, vidare förkortat LUL. 

LUL skulle stå för för tunnelbanedriften och sluta avtal med ett antal infrastrukturföretag (In-

fracos) angående renovering och underhåll av tåg, stationer, signalsystem, spår, tunnlar och 

broar.  126

 Upphandlingen som inleddes i juli 1999 avsåg tre linjer: BCV (Bakerloo, Central och 

Victoria), JNP (Jubilee, Northern och Piccadilly) och SSL (Circle, Hammersmith & City, 

District och Metropolitan).  Trots omfattande förberedelser från det offentligas sida drog 127

upphandlingen ut på tiden. Anledningarna till tidsuträkten är omdebatterad men förklaringar 

kan vara att det offentliga gjorde ändringar i beställningarna och att upphandlingen angreps 

juridiskt. Upphandlingen angreps på två grunder; dels för att strida mot den nationella trans-

portstrategin och dels för att vara i strid mot EU:s upphandlingsregler men ingen av dessa 

grunder hade någon rättslig framgång.  128

 För sträckan JNP tilldelas konsortiet Tube Lines kontrakt i december 2002 och för  

sträckorna BCV och SLL blev kontrakten med konsortiet Metronet färdiga först i april 

2003.  Det blev med andra ord tre kontrakt inom ramen för OPS-projektet, ett mellan LUL 129

 Madell & Indén, A.a. s. 27. 122
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och Tube Lines och två mellan LUL och Metronet. OPS-avtalen är utformade som koncessio-

ner.  

 Metronet är joint venture, en företagskoncentration mellan företagen WS Atkins, Bal-

four Beatty, SEEBOARD, RWE och Bombardier. Metronet kontrolleras gemensamt genom 

aktieinnehav av de första fyra företagen. LUL äger en ”Special Share”, som saknar vetorätt 

men ger LUL rätt att utse en Partnership Director och gör att specifikt angivna aktiviteter i 

avtalet får inte utföras av Metronet utan LUL:s godkännande. EU-komissionen granskade 

Metronets företagskoncentration och förhållandet till LUL ur ett konkurrensrättsligt perspek-

tiv. Komissionen konstaterade att det inte var fråga om ett moder-dotterbolagsförhållande 

mellan LUL och Metronet och att inga av de inblandade företagen hade dominerande ställ-

ning.  Komission bedömde att förfarandet inte stod i strid med Council Regulation (EEC) 130

4064/89.  Frågan om statsstöd skulle avgöras i ett eget ärende. 131

 Betalningsmodellen som skulle användas var en kombination av statligt infrastruktur-

bidrag (1,1 miljarder pund per år) och avgifter från passagerarna som skulle betalas till re-

spektive Infraco via ISC, Infrastructure Service charge.  Till betalningsmodellen fanns också 132

ett bonus/avdragssystem kopplat till prestation. Kontraktet byggde på drygt 180 prestations-

mål.  Kontraktets prestationsmål var förutom security och value for money, uttryckta i capa133 -

bility, availability och ambience.  Avtalstiden var bestämd till 30 år med en regelbunden 134

översyn vid varje 7,5 årsperiod.  Vid varje översyn fanns enligt avtalet en möjlighet för LUL 135

att ändra sina specifikationer och i samband med det skulle revidering göras av ISC så att be-

talningarna skulle spegla förändringar i kostnader.  En skiljedomare hade utsetts för att bistå 136

parterna enligt kontraktet med bland annat guidning för att nå målsättningarna med OPS-avta-

len, säkerställa effektiv kommunikation mellan parterna och lösa eventuella ekonomiska frå-

gor.  137

 Case No COMP/M.2694 - METRONET / INFRACO, p. 15.130

 Case No COMP/M.2694 - METRONET / INFRACO, p. 68, 71 och 72.131
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 Redan innan den första översynen varnade the Transport Committee om att kostnader-

na inte låg i linje med avsedd marknadsdiciplin, att upprustningarna på samtliga stationer där 

Metronet hade påbörjat upprustning var försenade och att det även fanns problem med förse-

ningar i Tube Lines-projekt.  I maj 2007 rapporterar Metronet underskott på drygt 1 miljard 138

pund och skiljedomarens bedömning var att kostnadstäckning från ISC maximalt skulle uppgå 

till 121 miljoner pund.  Till följd av de stora underskotten avbröts kontraktet med Metronet. 139

LUL löste Metronets skulder och linjerna BCV och SLL återgick i LUL:s ägo i februari 

2008.  Kontraktet mellan Tube Line och LUL fortsatte att löpa. Förhållandet var dock an140 -

strängt på grund av fortsatta förseningar i arbetet och vid den första planerade utvärderingen 

efter 7,5 år nåddes aldrig enighet om pris för fortsatt arbete och översynen resulterade i att 

LUL köpte ut Tube Line 2011.  141

5.3. Utvärdering av OPS-lösningen för London Underground 

 Redan innan OPS-avtal hade träffats granskade NAO den finansiella analys som det 

offentliga gjort inför upphandlingen och konstaterade att analysen var bristfällig. NAO poäng-

terade att fler faktorer än value for money måste beaktas.  NAO rekommenderade att det of142 -

fentliga bör beakta huruvida anbudsgivarna är en lämplig partner för en längre tid och hur fi-

nansiella, kommersiella och juridiska risker kan fördelas, förutom att bedöma förmåga att le-

verera och uppfylla tekniska specifikationer.  NAO konstaterade att långfristiga kontrakt 143

ställer krav på flexibiliteten men samtidigt inte får medge opportunistiskt beteende.  144

 I 2004 års utvärdering konstaterade NAO att avtalsstrukturen för London Under-

ground var komplex. Trots att målsättningen: privat styrning av OPS projeketet i 30 år med 

stabil finansiering och fortsatt offentlig drift, låter enkel blev avtalet komplicerat på grund av 

att det skulle utformas utifrån ”outputs” och de arbeten som skulle utföras var omfattande 

samtidigt som det offentliga saknade egentlig kunskap om stationernas skick.  Dessutom 145
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hade avtalet konstruerats så att betalningsmodeller kopplades till resultaten. Flera avtalsvillkor 

ändrades också under förhandlingarnas slutskede, bland annat lade det offentliga till en be-

ställning på tåg, vilket förändrade priserna jämfört med de ursprungliga anbuden. Finansiärer-

na ville ha mellan arton och tjugo procents avkastning på investerat kapital och det offentliga 

accepterade detta utifrån den risk som de privata parterna ålades.   146

 Den totala kostnaden för upphandlingen uppskattas till 455 miljoner pund vilket delvis 

förklaras av den långa upphandlingsprocessen men också av att det offentliga tog på sig att stå 

för anbudsgivarnas kostnader.  Förklaringen till att det offentliga valde att stå för den kost147 -

naden var att det var svårt att uppnå effektiv konkurrens.  De höga transaktionskostnaderna 148

ansågs av NAO belasta skattebetalarna orimligt mycket. Vad gäller leverans av tjänsterna be-

dömde NAO att det skett i stort sett enligt avtalet men att det var tveksamt om det offentliga 

betalat ett rimligt pris.   149

 Upphandlingen av London Underground var unik och innebar stora utmaningar trots 

att England tidigare genomfört många upphandlingar av OPS-projekt. Även om det offentliga 

hade försökt att kartlägga omfattningen av risker och hur risker och förtjänster kunde fördelas 

ansåg NAO att detta måste göras innan detaljerade avtalsförhandlingar inleds.  Under för150 -

handlingarna hade den offentliga parten inte följt riktlinjerna enligt ”good practice” och un-

derlåtit att föra vidare information till offentliga organ vilket kan ha stärkt den privata partens 

förhandlingsposition.   151

 NAO ansåg vidare att det offentliga kan ha överkompenserat den privata parten på 

grund av att de ville skjuta över risker kopplade till stationernas skick, dvs. risker som som 

det offentliga inte hade närmare kunskap om. Villkoret om skiljeman skulle istället ha kunnat 

användas för en mer neutral hållning till risker som inte kunde utrönas på förhand. De re-

kommendationer som NAO lämnat i samband med granskningen av den finansiella analysen 

ansågs inte ha tagits tillvara.   152
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 NAO, London Underground PPP, s. 5.147
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 Den främsta anledningen till Metronets misslyckande identifieras av NAO som allt för 

svag styrning i Metronet med intressekonflikter internt, brist på information och dålig kost-

nadskontroll.  NAO framhöll både i utvärderingen av London Underground och i kartlägg153 -

ningen av Metronets misslyckande att ett partnerskap måste bygga på förtroende och transpa-

rens vilket innefattar att dela vinster och förluster öppet och att parterna har tillgång till 

varandras bokföring.  Nyckelfaktorer till ett lyckat partnerskap är enligt NAO: 154

 ”the interests of the two parties should be aligned; the parties should act in a spirit 

of cooperation; parties should have a clear understanding of their roles and re-

sponsibilities under the contract; and be satisfied with the remuneration arrange-

ments.”  155

5.4 Jämförelse 

 Båda OPS-avtalen avseende Arlandabanan och London Undergorund var utformade 

som kontrakts-OPS och var avsedda att löpa över lång tid, 45 år med möjlighet till 10 års för-

längning respektive 30 år. Vanligen löper OPS-avtal 25-30 år och avtalstiden för Arlandaba-

neavtalet är således ovanligt lång. Det motiverades av riskfördelningen som i princip bara be-

lastade den privata parten varför kravet på utsträckning i tid innebar en säkerhet för att kunna 

återfå sin investering jämte avkastning.  

 Utvärderingarna av Arlandabanan och London Underground ger intrycket av att de 

offentliga parterna i båda fallen varit aktiva i upphandlingsskedet för att sedan inta en mer 

passiv roll. De granskande myndigheterna har i sina utvärderingar på olika sätt framhållit vik-

ten av samverkan under avtalstiden. NAO genom att bland annat beskriva vad som krävs för 

ett lyckat partnerskap och Riksrevisionen genom att poängtera vikten av aktiv avtalsförvalt-

ning. I praktiken torde det handla om hur man samarbetar, hur man väljer att dela information 

och hur beslut fattas. Att kräva samverkan efter att upphandlingen har avslutats är utmärkande 

för OPS-avtalen. Att avtalsobjektet utgör en allmännyttig tjänst gör att en offentlig part inte 

kan förhålla sig passiv. Fallerar projektet på grund av den privata parten är det föga tröst att 

det offentliga inte var delaktig eftersom behovet av tjänsten kvarstår och ansvaret faller tillba-

 NAO, The failure of Metronet, s. 6.153
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ka på den offentliga parten som då kan tvingas betala igen. London Underground-projektet är 

ett exempel på detta. 

 I båda fallen riktas kritik mot bristen på insyn. Det gäller både det offentligas möjlig-

het till insyn i projekten och parternas möjlighet till insyn hos varandra. I London Under-

ground-projektet fanns det en ordning för informationsöverföring till offentliga organ under 

upphandlingsskedet enligt den engelska standarden för upphandling av OPS men som inte 

efterlevdes. I Sverige finns ingen motsvarande standard. Rapporteringsskyldighet mellan of-

fentlig part och regering infördes i Arlandbaneavtalet först efter Riksrevisionens första över-

syn. 

 Gemensamt för de båda avtalen är att motiven bakom genomförande i OPS till stor del 

handlat om finansiering. Det har funnits politisk vilja att genomföra infrastrukturprojekt men  

otillräckliga offentliga medel för att bekosta projekten. De båda avtalen grundas även i en tro 

på att privata aktörer skulle kunna genomföra stora infrastrukturprojekt bättre. En fullständig 

privatisering har inte varit aktuellt i något av fallen. I fråga om Arlandabanan var motiven 

främst att få till stånd investeringen och projektet som sådant. Önskemål om ”nya lösningar” 

jämfört med hur det offentliga vanligtvis planerat, upphandlat och genomfört projekt av det 

här slaget fanns i både Sverige och England. Att London Underground genomfördes i OPS-

form berodde också på det offentligas mindre smickrande historik av att styra stora infrastruk-

turprojekt. 

 Alla större infrastrukturprojekt innebär risker och OPS-avtalen kännetecknas av att 

riskfördelningen kan användas på olika sätt i syfte att påverka parterna. Vid upphandlingen av 

Arlandabanan var utgångspunkten att A-train skulle ta samtliga risker om detta inte var oskä-

ligt och skulle försvåra att göra projektet finansierbart. Normalt borde riskfördelning ske uti-

från vem som har bäst förutsättningar att bedöma, förebygga och hantera riskerna vilket också 

är den inställning som EU intagit. Konsekvensen av att som i Arlandabeneavtalet skjuta över 

så mycket risk som möjligt på den privata parten blev en exceptionellt låg avtalstid, krav på 

fri prissättning av biljetter samt möjlighet att kontrollera konkurrerade trafik. I London Un-

derground-projektet försökte det offentliga nå en jämnare riskfördelning men NAO ansåg 

ändå att den privata parten överkompenserats. Riskfördelningen har således en påverkan på 

vilka avkastningskrav som ställs från den som bär risken. Andra konsekvenser av riskdfördel-

ningen kan som i Arlandebaneavtalet vara att avtalstiden påverkas och i London Under-

ground-avtalet att priset påverkas.  
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 Vad gäller tidshållning färdigställdes Arlandabanan i nära anslutning till när detta var 

tänkt. Båda de privata avtalsparterna i London Underground-projektet drogs med förseningar. 

Att det avtalet rörde många stationer och flera parter liksom att avtalet var utformat utifrån 

”outputs” gör att London Underground-avtalet framstår som mer komplicerat än Arlandaba-

neavtalet. 

  Någon tidsbestämd översyn av Arlandabaneavtalet finns inte, trots att det har en ex-

ceptionellt lång avtalstid. Dock finns en möjlighet att enligt en optionsklausul i avtalet lösa ut 

den privata parten efter att trafiken pågått i tio år. Avtalet löper dock vidare eftersom det sak-

nas grund för att nyttja optionen. Riskfördelningen i avtalet har gjort att de villkor som krävts 

i utbyte är ett mycket långt åtagande från det offentligas sida. Det konkurrensskydd som avta-

let ger A-train har resulterat i att det råder oklarheter om vilka möjligheter det finns att i dags-

läget utöka spårtrafik i anslutning till och kring Arlandabanan. I OPS-avtalet för London Un-

derground fanns villkor om planerad översyn med jämna tidsintervaller. Att avtalet utforma-

des så kan ses som ett försök att lösa problem kopplade till den långa utsträckningen i tid. Det 

offentliga ville utifrån behov kunna justera sin beställning och i samband med justeringar 

skulle även prisnivån justeras. Detta kan verka rimligt men konsekvensen blev en betydande 

osäkerhet vad gäller prissättningen med följd att parterna inte kunde komma överens och att 

avtalet avbröts i sin helhet vid den första översynen. Att avtalet avbröts i förtid, efter en kost-

sam upphandlingsprocess, har inneburit stora kostnader för det offentliga.  

 Avtalens villkor skiljer sig åt i fler avseenden, exempelvis användningsområdena för 

skiljedomare respektive skiljenämnd. I London Underground-avtalet fanns möjligheten att 

konsultera  skiljedomaren under avtalets gång. Det förutsattes att denne skulle ha en aktiv roll 

inom ramen för avtalet. Möjligheten att inom ramen för avtalsförhållandet konsultera skilje-

domaren antyder att man på förhand var medveten att avtalets utformning innebar risker som 

man på förhand valt ett sätt att hantera. Enligt Arlandabaneavtalet ska eventuell tvist hänvisas 

till skiljenämnd. Det förutsätter en mer långtgående konflikt för att det ska komma ifråga att 

använda skiljeförfarandet.  

 Kostnaderna för projekten har i båda fallen varit oklara. I London Underground-avta-

let har en osäkerhet vad gäller kostnader varit delvis medvetet inbyggd i avtalet. Syftet var att 

skapa flexibilitet men resultatet blev en hög slutnota som drabbade skattebetalarna. I Arlanda-

baneavtalet har  svårigheter med att beräkna och utvärdera kostnader gjort att det är oklart i 

vad mån genomförandet i OPS inneburit kostnadsmässigt. Arlandabaneavtalet löper fortfaran-

de medan OPS-avtalet avseende London Underground avslutades i sin helhet 2011. 
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 Slutsatserna man kan dra av jämförelsen är att OPS, åtminstone ur de granskande 

myndigheternas perspektiv, verkar innebära ett närmare samarbete än vad avtalsparterna in-

ledningsvis förutsatt. Den kanske mest avgörande skillnaden mellan de jämförda OPS-avtalen 

är att avtalet för London Underground avbrutits redan efter en fjärdedel av avtalstiden. Erfa-

renheterna från London Underground visar att OPS i sig inte är någon garant för högre effek-

tivitet. Trots en lagenlig upphandling och år av förberedelser föll ändå samarbetet på grund av  

alltför svag styrning internt hos den privata parten men också parterna emellan. Hur avtalet 

var utformat hade betydelse för utfallet. För många och otydligt utformade målsättningar ska-

pade förvirring. Åtgärden att möjliggöra förändringar varje 7,5 års period som var avsedd att 

underlätta för parterna skapade istället en osäkerhet angående kostnader och förtjänster.  
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6. Slutsatser 

1. Vad utgör ett OPS-avtal och vad reglerar ett OPS-avtal? 

 Ett OPS-avtal innebär ett avtalsbaserat samarbete mellan en offentlig och en eller flera 

privata parter. Det saknas en enhetlig definition, OPS-avtalens struktur kan variera. OPS be-

skrivs därför genom kännetecken istället för genom en definition. Partskonstellationen offent-

lig-privat är karaktäristisk för OPS liksom att avtalet har en lång varaktighet, vanligen 25-30 

år. OPS-avtal är således tidsbestämda och i regel avser de ett avgränsat projekt. Det som ska 

levereras i ett OPS-avtal är en tjänst till det offentliga. Vad det är för tjänst kan variera och 

OPS-avtal används på olika områden med anknytning till olika branscher vilket påverkar hur 

avtalen ser ut. När det gäller infrastruktur är den privata parten en entreprenör och det offent-

liga beställare. Entreprenören ges stor frihet vad gäller utformningen av vilken lösning som 

ska användas i projektet. Andra tjänster än uppförande av en anläggning inkluderas oftast i 

avtalet, exempelvis drift, underhåll och reparationer. Hade det istället varit ett OPS-avtal av-

seende vård hade kringstjänsterna kunnat bestå i städning, påfyllning av förråd etc. Ofta 

tillämpas ett så kallat livscykelperspektiv i OPS-projekt vilket innebär att hela anläggningens 

”livstid” ska beaktas i val som rör anläggningen. 

 I OPS-avtal avseende infrastruktur åläggs den privata parten hela eller åtminstone en 

del av ansvaret för den initiala finansieringen. Risker och förtjänster fördelas mellan parterna. 

Olika betalningsmodeller används för att bygga upp incitamentsstrukturer med syfte att före-

bygga risker, minska kostnader och förbättra prestationen av avtalet. Olika betalningsmodeller 

används vidare för att den privata parten ska få tillbaka sin investering. Det är inte per auto-

matik beställaren som ska erlägga betalning med anledning av avtalet. Betalningen till den 

privata parten kan baseras på användning av tjänsten, ske genom betalningar direkt från de 

som använder tjänsten, genom periodiska betalningar från det offentliga eller en kombination 

av båda. Om betalningarna kommer från det offentliga brukar tidpunkten för första utbetal-

ning kopplas till färdigställande för att skapa incitament att färdigställa projektet i tid. Samma 

effekt skapas när betalning ska erhållas från de som nyttjar tjänsten, innan färdigställande er-

hålls heller inga betalningar.  

 Svaret vad som reglerar OPS beror på ett flertal faktorer varför det är svårt att ge nå-

gon entydig bild. Det finns ingen lagstiftning som uttryckligen reglerar OPS-avtal. Främst är 

det OPS-avtalet i sig som reglerar avtalsförhållandet. Lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område är tillämplig avseende OPS men är mycket 

allmänt hållen och dessutom i stora delar dispositiv. Generellt gäller att avtalsfriheten är 
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långtgående men på grund av att avtalsobjektet avser en tjänst till det offentliga styrs avtalsin-

gåendet i regel genom upphandlingsreglerna. Dessa bygger i hög grad på EU-direktiv. Den 1 

januari 2017 trädde nya upphandlingsregler i kraft som innebär förändringar av LOU och 

LUF och tillkomsten av lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, vilket är relevant 

avseende OPS utformade som koncessioner. EU:s regler om otillåtet statsstöd är också av re-

levans när OPS-avtal ingås. Statsstödsreglerna återfinns i artikel 107-109 EUF-fördraget och 

har till syfte att säkerställa en sund konkurrens inom unionen. Efter att upphandlingsförfaran-

det är avslutat tar nationella civilrättsliga regler vid.  

 För att avgöra vilka lagregler som aktualiseras med anledning av ett specifikt OPS-av-

tal måste partsförhållandet, avtalsobjektet och avtalets villkor undersökas. Utsträckningen i 

tid, vad prestationen avser, hur samarbetet organiseras, hur betalning till den privata parten 

ska ske, riskfördelning samt finansieringsansvar är av betydelse för om avtalet utgör ett OPS-

avtal och hur det ska benämnas. Hur samarbetet organiseras har betydelse för om det utgör ett 

är ett kontrakts-OPS eller ett IOPP. Ett kontrakts-OPS innebär att samverkan är avtalsbaserad 

och ordnad vertikalt medan ett IOPP innebär att ett gemensamt företag bildats och att samar-

betet istället ordnas horisontellt. Den avtalsbaserade samverkan kan även kallas koncessions-

modellen medan IOPP kan kallas joint-venture-modellen. 

 Olika regler kan aktualiseras beroende på hur samverkan organiseras och vad det är 

för offentligt organ som är delaktigt. Är den offentliga parten exempelvis en kommun måste 

de regler som styr det kommunala beslutsfattandet och medelsförvaltningen beaktas. Har ett 

gemensamt bolag bildats i syfte att genomföra ett OPS-projekt aktualiseras bolagsrättsliga 

regler. Bolagsrättsliga regler kan även ha betydelse för den privata parten som vanligtvis utgör 

ett konsortium, d.v.s. flera aktörer som gått samman i ett gemensamt intresse. Vad den privata 

parten utgör för rättsfigur beror på hur den organiserat sig och kan exempelvis vara formalise-

rat genom avtal, genom sammanslagning av företag eller bildande av ett bolag. 

 OPS är inte någon egen avtalstyp men uppvisar likheter med avtalstyperna samver-

kansavtal och entreprenadavtal. OPS-avtal torde kunna sorteras in under avtalstypen samver-

kansavtal. Att ett avtal anses tillhöra en viss avtalstyp kan ha relevans för vilka kontraktsrätts-

liga regler och principer som aktualiseras på grund av avtalet. 
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2. Hur kan behovet av flexibilitet hanteras över tid och på vilka sätt kan avtalskonstruktio-

nen påverka samverkan i avtalsförhållandet? 

 Eftersom OPS-avtal utgör långtidsavtal finns det behov av flexibilitet. Flexibilitet är 

en egenskap som kan tillskrivas ett avtal beroende på i vilken mån det medger förändringar. 

Flexibilitet i ett avtalsförhållande är också beroende av avtalsparterna. Olika lösningar för att 

skapa flexibilitet i avtalet används. Exempelvis används indexklausluer för att justera ersätt-

ningar beroende på marknadspriser eller för att beräkna viten och skadestånd. Avtalen kan in-

nehålla tidsbestämda förhandlingsmöjligheter och ange under vilka förhållanden ägarbyten får 

ske osv.  

 Parterna kan även använda omförhandling som instrument för att uppnå flexibilitet. 

Omförhandling innebär förändringar inom det befintliga avtalet. Omförhandling kan ske 

spontant eller vara uttryckligt stadgat i avtalet. Beroende på utformning kan en omförhand-

lingsklausul påverka avtalets flexibilitet i olika riktning. En omförhandlingsklausul kan vara 

detaljerad eller ofullständig och mer ha karaktär av ledord för att lösa eventuella problem in-

bördes. 

 Avtalslagen erbjuder enligt 36 § möjligheten till jämkning av avtal på grund av ”sena-

re inträffade förhållanden”. Förändringar av avtalet på grund av ändrade förhållanden kan 

uppnås den vägen men bestämmelsens syfte är att undvika oskäliga resultat. Domstolarnas 

benägenheten att jämka avtal i affärsrelationer är lägre än i avtalsförhållanden där parterna 

tydligt uppvisar styrkeskillnader.  OPS-avtalen befinner sig på en slags offentlig-privat 156

”blandarena” där ingen part kan anses befinna sig i direkt underläge. Avseende OPS torde det 

därför vara relativt osannolikt att en domstol skulle jämka avtalet om inte en betydande oskä-

lighet skulle föreligga. Såvitt känt har jämkning av avtalsvillkor avseende OPS inte prövats 

rättsligt. 

 Visst stöd finns för att avtalskonstruktionen kan påverka samverkan men avtalskon-

struktionen i sig är inte någon garanti för att samverkan ska fungera. Av exemplen i jämförel-

sen ovan går det att utläsa att det spelar roll för samverkan huruvida det finns en tydlig an-

svarsfördelning och en gemensam riktning i projektet. Alltför många målsättningar och vaga 

formuleringar i avtalet kan skapa situationer där parterna får svårt att samarbeta med varand-

ra. Detta är dock inte unikt för OPS-avtal. Vid utformningen av OPS-avtal framstår ett antal 

 NJA 1992 s. 782.156
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faktorer som särskilt viktiga: hur riskerna fördelas, vilka sanktionsmöjligheter som finns, om 

avtalet är flexibelt och hur parterna planerat samverkan och beslutsfattande. 

6.1. Analys 

 Begreppet OPS är främst ett samlingsnamn för olika typer av avtal mellan det offentli-

ga och det privata. Det går inte att dra några juridiska slutsatser utifrån att ett avtal kallas OPS 

mer än att det ger en uppfattning om partsförhållandet. Det svenska OPS-begreppet innehåller 

ordet samverkan som enligt Nationalencyklopedin står för gemensamt handlande för visst syf-

te. Den engelska benämningen innehåller istället partnership som direkt översatt betyder 

partnerskap. Partnership betyder enligt Oxford English Dictionary: the fact or condition of 

being a partner; association or participation; companionship, vilket i affärssammanhang be-

tyder: any number of individuals with interests and investments in a business or enterprise, 

among whom expenses, profits, and losses are shared. Språkligt ger det vid handen att part-

nerskap betyder ett närmre samarbete än vad ordet samverkan gör men begreppen syftar till 

samma fenomen. Den marginella språkliga skillnaden kan bero på att ordet partnerskap i det 

svenska språket främst använts för att beteckna en samlevnadsform vilket kan vara orsaken 

till att OPS är den beteckning som fått fäste av de olika varianter som förekommit. 

 Internationellt är förkortningen PPP den hävdvunna. Vad gäller England överlappar 

PFI och PPP varandra, vilket kan bidra till förvirring. Det politiska initiativet PFI innefattar 

numera PPP’s från att tidigare enbart ha syftat till reformernas påbjudna former för offentlig-

privat samarbete. Med anledning av EU:s upphandlingsdirektiv torde begreppsanvändningen 

börja likformas. Eftersom de avtal som kan betecknas som OPS-avtal varierar i så hög ut-

sträckning kan OPS-begreppet främst betraktas som ett samlingsnamn. 

 OPS innebär ofta skräddarsydda lösningar för det projekt det är fråga om. En konse-

kvens av att avtalet ska utformas utifrån det specifika projektet är att transaktionskostnaderna 

ökar. De högre transaktionskostnaderna har även att göra med att OPS-projekten ofta är om-

fattande och att tilläggstjänster ska regleras inom ramen för samma avtal. Utsträckningen i tid 

innebär också att parterna behöver förhålla sig till framtiden som ingen av dem kan förutse. 

OPS-avtalen tenderar därför att bli både omfattande och komplexa. Privat finansiering innebär 

generellt högre räntekostnader. 

 Möjligheten att individuellt anpassa OPS-avtalen är också en styrka. Avtalsformen är 

praktisk. Den går att variera närmast i det oändliga. Avtalsfriheten låter parterna reglera hur 

deras mellanhavanden ska utformas och är inte begränsad i någon större utsträckning. OPS 

!40



kan ge fördelar åt samhällets medborgare genom OPS-lösningar kan tillgång till infrastruktur 

snabbare än om dessa enbart finansierats via skattemedel. Särskilt användbart är det i tider då 

de ekonomiska förutsättningarna för staten att investera i större projekt sviktar. Konkurrensen 

kan verka för nya lösningar som är ekonomiskt mer effektiva. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

finns det således goda skäl för att hålla en hög investeringsnivå. I förlängningen skapar OPS 

arbetstillfällen och kan bidra till att innovativa och mer effektiva lösningar används.  

 Avtalsparterna i ett OPS-avtal har olika förutsättningar. Det offentliga måste göra 

överväganden som grundar sig i skyldigheter mot samhällets medborgare, exempelvis god 

hushållning med offentliga medel, och ska beakta nationell lagstiftning såväl som EU-rätten. 

Visserligen har den privata parten också att ta hänsyn till lagregler men är primärt styrd av 

ekonomiska intressen och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Den privata parten kommer 

sannolikt att försöka skydda all information som bedöms affärsmässigt känslig vilket kan ut-

göra ett problem ur demokratisynpunkt. Genom OPS närmar sig det offentliga den kommersi-

ella marknaden. Det offentligas roll förändras från att tidigare ha varit utförare till att i OPS ha 

en kontrollfunktion. 

 Någon uttrycklig nationell lagstiftning avseende OPS finns inte varken i Sverige eller 

England. Många befintliga regler kan dock aktualiseras i samband med OPS. På grund av 

partsställningen kan, förutom upphandlingsreglerna, de regler som styr kommuner, landsting-

en och hela den så kallade statsapparaten aktualiseras liksom associationsrättsliga frågor. Vid 

uppförande av infrastruktur aktualiseras entreprenadrätt liksom regler avseende mark och ex-

propriation. Till detta kommer finansmarknadens regler, försäkringsrätt och skatterätt.  

 På EU-nivå har det vuxit fram regler som tar sikte på OPS. Upphandlingsdirektiven 

har medfört ändringar i den nationella upphandlingslagstiftningen och bidrar till att tillämp-

ningen inom unionen likformas. Eurostat har klargjort hur det offentliga ska bokföra OPS. De 

nya upphandlingsdirektiven, särskilt koncessionsdirektivet, är relevanta i förhållande till OPS 

och har bland annat till syfte att underlätta vid större, komplicerade upphandlingar som OPS 

ofta utgör. En av uppsatsens iakttagelser är den roll EU faktiskt spelat och spelar för den öka-

de användningen av OPS. EU har intagit en aktiv roll i förhållande till EU:s ekonomi vilket 

bidragit till en ökad OPS-användning och har även aktivt reglerat vad som uppfattats som 

osunda konsekvenser av den här typen av avtal. 

 Olika standarder är exempel på andra typer av normer som kan vara vägledande för 

OPS-användning. Englands standardiserade upphandlingssystem vad gäller OPS är ett exem-

pel på detta. I Sverige finns såvitt känt ingen motsvarande standard för upphandling av OPS 
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och då Sverige har begränsad erfarenhet har det knappats hunnit utvecklas en särskild sedvän-

ja som skulle kunna klassas som vägledande vad gäller OPS. I ett avtalsförhållande kan även 

sociala normer finnas. Lojalitetsplikt kan ses som en sådan norm. 

 OPS är ingen egen avtalstyp i svensk rätt men OPS-avtalen skulle kunna sorteras in 

under vad som i svensk rätt kallas samarbetsavtal. Samarbetsavtal förutsätter en högre grad av 

lojalitet mellan parterna. Svensk rätt har sedan länge erkänt lojalitetsprincipen och den har en 

särskild betydelse vid samverkansavtal. Svensk rätt ger lojalitetsprincipen genomslag medan 

den engelska rätten fortfarande håller på att utveckla den. 

 OPS-avtalen innebär samarbete som kostar men syftar också till att avtalsförhållandet 

ska fungera och underlätta avtalsprestation över tid. Fullgörelse av avtalet är den främsta mål-

sättningen och syftet med att godta förändringar är att möjliggöra avtalets fullgörelse. Avtals-

bundenhetens och avtalsfrihetens förhållande till varandra belyses av behovet av flexibilitet 

som uppkommer i OPS liksom frågor om lojalitet och tillit. Den relationella kontraktsteorin 

betraktar som utgångspunkt avtalsförhållanden som långvariga. Ett relationellt förhållnings-

sätt innebär att betydelsen av avtalets konstruktion och lydelse är mindre än betydelsen av af-

färsrelationen. 

6.2 Diskussion 

 Oavsett anledning till begreppsskillnader kan det vara lämpligt att ha i åtanke att olika 

länder kan behandla OPS på olika sätt, både språkligt men också praktiskt, inte minst med 

tanke på att OPS-avtal ofta ingås mellan parter från olika länder. Att det saknas en enhetlig 

definition bidrar till att det är svårt att bestämma exakt vad OPS är. Att OPS används inom 

olika branscher och avtalen utformas på olika sätt beroende på vad de avser gör också att det 

är svårt att ge ett generellt svar.  

 Genom att konkurrensutsätta verksamheter som tidigare handhafts av stat och kom-

mun får privata aktörer större utrymme att skapa nya lösningar. Det kan bidra till effektiva 

lösningar och lägre kostnader men det finns också en risk att avtalen får motsatt effekt. Kost-

naderna för ett upphandlingsförfarande avseende OPS är höga för samtliga parter. OPS-pro-

jekten tenderar att bli så omfattande att de utesluter många företag från att över huvud taget 

lägga anbud. Om endast ekonomiskt starka aktörer har möjlighet att lägga anbud kan det leda 

till att konkurrensen istället minskar vilket motverkar syftet med att konkurrensutsätta verk-

samheten. Att det offentliga tog på sig att bekosta anbudsgivarnas kostnader vid upphandling-

en av London Underground får anses vara ett exempel på detta. 
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 Villkoren under upphandlinsprocessen och hur upphandlingsunderlaget utformas kan 

ha betydelse för avtalsinnehållet. För en beställare kan det vara svårt att balansera frihet för 

entreprenören mot resultatspecifikationen eftersom den ska lämna tillräckligt mycket frihet 

för utföraren men ändå utgöra ett tillräckligt detaljerat underlag för att anbudsgivarna ska 

kunna göra en realistisk bedömning av vad de lägger anbud på. De nya reglerna erbjuder stör-

re frihet under upphandlingsprocessen och syftar till att underlätta förfarandet vid större kom-

plicerade upphandlingar. OPS-upphandlingar kan ofta klassas som sådana. Upphandlingsreg-

lernas betydelse för OPS ligger främst i hur upphandling av dessa ska ske och därefter är det 

en lång väg tills avtalet är fullbordat.  

 En risk med OPS är att det offentliga ser sin roll som vid vilken annan upphandling 

som helst och att den privata parten ser det som att man befinner sig i ett vanligt kommersiellt 

avtalsförhållande där respektive part får tillgodose sina intressen på bästa sätt. I OPS-avtal får  

utformningen avseende riskfördelning exempelvis betydelse för graden av inflytande. Det of-

fentliga bör ha klart för sig att dess samarbetspartner arbetar utifrån marknadsmässiga förut-

sättningar liksom den privata parten måste ta hänsyn till det offentligas målsättningar med 

OPS-avtalen. För den offentliga parten har OPS-avtalens utfall betydelse för förtroendet för 

det offentliga. 

 OPS-avtalen vilka behandlats i jämförelsen ovan, upphandlades innan de nu gällande 

upphandlingsreglerna trädde i kraft och det är svårt att säga hur de olika avtalen hade påver-

kats om de hade upphandlats enligt nu gällande regler istället för enligt de gamla reglerna. 

Efter att upphandlingen av London Underground genomfördes har England utarbetat en ny 

standard för upphandling av OPS. 

 Det har skett en dynamisk utveckling vad gäller OPS. Utifrån de behov av klargörande 

reglering som uppkommit till följd av OPS har vissa regler växt fram. Lagfästa regler har ofta 

ett handlingsdirigerande syfte men även normer i stort kan påverka parterna. EPEC:s arbete 

med att dela ”good practice” kan ses som ett exempel på sådan normbildning. EPEC samarbe-

tar även med beslutsfattare ifråga om OPS och kan ha en påverkan vad gäller faktisk regle-

ring. Användningen av olika standarder är en annan väg som normer kan bildas på eller vara 

ett uttryck för normer. England har utarbetat vägledande standarder vad gäller upphandling av 

OPS. Det finns exempelvis en internationell standard för samverkan, ledningssystem för af-

färsrelationer i samverkan (ISO 44001:2017), som är tillämplig. En beställare skulle i princip 

kunna kräva att anbudsgivarna är certifierade enligt samma standard för att säkerställa en ge-

mensam syn på samverkan. 
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 Att det över huvud taget kan anses kontroversiellt att näringslivet finansierar och leve-

rerar offentliga tjänster har att göra med att resultaten av projekten varierar. Trots att OPS an-

vänts sedan början av 1990-talet saknas fortfarande empiriska belägg för de effektivitetsvins-

ter som anges som skäl för att det offentliga ska ingå dessa långfristiga avtal. Bristen på bevis 

för att OPS verkligen ger de fördelar som motiverar dessa långtgående åtaganden i kombina-

tion med minskad insyn, långa avtalstider och omfattningen på projekten gör att försiktighet 

är påkallad. Kritiken mot OPS handlar bland annat om att samhällsnyttan kan ifrågasättas och 

att finansieringen genom den privata parten innebär högre räntekostnader verkar det finnas 

belägg för. Att möjligheten till insyn minskar innebär också  att möjligheterna till ansvarsut-

krävande minskar. 

 OPS kan innebära konsekvenser för samhället i form av ökade kostnader för skattebe-

talarna men också genom att OPS-avtalen låser det politiska handlingsutrymmet även om i 

princip all risk i projektet åläggs motparten. Riksrevisionens bedömning av Arlandabaneavta-

let är att det i stort har fungerat väl men flera justeringar har fått göras under avtalets gång. 

Det  går heller inte att veta hur projektets kostnader står sig i förhållande till någon annan ge-

nomförandeform. Avtalet innebär att A-train är fri att sätta vilket pris det vill, vilket kan ha lett 

till att färre reser med Arlanda Express vilket i förlängningen får konsekvenser för trafik, mil-

jö och samhället i stort. 

 Ändrade behov och framtida önskemål från samhällsmedborgarna kan förhindras ge-

nom pågående åtaganden, vilket Arlandabanan är ett exempel på. För att möta miljökrav och 

allmänhetens förväntningar skulle fler spår i närheten av Arlanda behövas men osäkerheten 

om det skulle innebära avtalsbrott gör att politikerna nu avvaktar med att bygga nya spår. Att 

avbryta OPS-kontraktet kan vara kostsamt och den privata partens ersättning ska i sådant fall 

täcka hela den återstående avtalstiden liksom ersättning för utebliven vinst. Den typen av pro-

blematik torde generellt finnas på grund av tidsaspekten i OPS och bidrar till en inlåsningsef-

fekt. 

 Om det offentliga inte använder någon form av referensprojekt för att jämföra det pris 

som anbudsgivarna erbjuder finns det risk att det pris som betalas inte heller är konkur-

rensmässigt. I slutändan ska OPS betalas via skattemedel eller av dem som utnyttjar tjänsten. 

Eftersom OPS ska ge offentliga tjänster kan utfallen av OPS-avtalen få betydelse för och kan i 

värsta fall skada allmänhetens förtroende för det offentliga. En trial-and-error inställning vad 

gäller avtalens utformning är inte godtagbar enligt lagar och principer om hur det offentliga 

ska handha offentliga medel. Minskad insyn, som OPS-avtalen innebär, i kombination med 
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avsaknaden av jämförelseobjekt och jämförelsedokumentation gör att det i svenskt hänseende 

finns fog att ställa sig kritisk. 

 För att ”slippa uppfinna hjulet” inför varje tilltänkt OPS-projekt kan det vara lämpligt 

att ta tillvara erfarenheter från andra länder. Som förelagits av Svensk Näringsliv kan det ock-

så vara en god idé att gå med i EPEC eftersom EPEC arbetar med att just utarbeta ramar för 

OPS-användningen. Där skulle också det offentliga kunna få stöd under upphandling av OPS. 

För att bli verklighet måste dock Sverige ha något organ som arbetar med OPS-frågor vilket i 

nuläget inte finns. 

 Eftersom OPS-avtalen löper över lång tid kan parterna räkna med att förändringar av 

avtalet kommer att behöva ske. Det kan innebära ett dilemma vid utformningen av avtalet att 

tillgodose både kravet på flexibilitet och stabilitet. Avtalsbundenheten kvarstår men vid så 

långa avtal är det inte är praktiskt att hålla fast vid varje enskild detalj. Dilemmat belyser ett 

av avtalets grundläggande funktioner; att skapa säkerhet och förutsebart för parterna. I kom-

bination med behovet av flexibilitet blir det ett slags moment 22. Nyckeln i detta ligger enligt 

min mening i fungerande samverkan. För att hantera behovet av flexibilitet över tid bör avta-

let utformas så att samverkan främjas och innehålla en ram för samverkan.  

 På grund av OPS-avtalens karaktär skulle en domstol kunna tolka in ett lojalitetskrav 

vid en eventuell tvist. Då olika rättsordningar kan betrakta lojalitet i avtalsförhållanden olika 

kan det vara en faktor att beakta vid lagval med mera. Det kan också vara befogat att i avtalet 

reglera vilken lojalitetsnivå som ska råda inbördes, särskilt då OPS-avtal ofta träffas mellan 

parter hemmahörande i olika länder. Att använda lojalitet som måttstock när parterna redan 

befinner sig i en konfliktsituation ger den främst en funktion som korrigerande eller utfyllande 

element. Att komma fram till en lojalitetsnivå i efterhand kan också innebära komplikationer. 

Resultatet behöver inte nödvändigtvis bli vad parterna skulle ha betraktat som godtagbart. Yt-

terst spelar lojaliteten roll om den kommer till uttryck i avtalsförhållandet. Om gott belönas 

med gott skapas tillit. Genom att på förhand använda möjligheten att reglera både de praktiska 

förutsättningarna och ställa upp en lojalitetsram kan samverkan underlättas och osäkerhet be-

gränsas. 

 Enligt den relationella kontraktsteorin kommer parterna inte hävda sina juridiska rät-

tigheter i alla situationer. Snarare är det att se som en sista utväg att hävda partens juridiska 

rättigheter. Väljer en part att gå till domstol eller skiljenämnd innebär det att parternas försök 

att lösa situationen inbördes inte har fungerat. Ofta har avtalet betydelse i situationer när 

!45



någonting inte fungerar mellan parterna. Parterna har redan sträckt sig så långt det går, kom-

promissat färdigt och ser ingen annan utväg än att vidta rättsliga åtgärder. 

 Avtal utformas ofta utifrån ett risktänkande; parterna reglerar vem som ska ersätta 

vem, hur skadestånd ska beräknas osv. Om avtalet istället utformas utifrån ett mer relationso-

rienterat perspektiv skulle det kunna gynna parterna. Genom att i avtalet bestämma en ordning 

för hur förändringar i avtalet ska initieras och hur parterna ska samverka i olika frågor ökar 

chanserna för ett lyckat projekt. Är ramarna för samarbetet tydliga finns det bättre förutsätt-

ningar att skapa ett avtal som i längden ger en win-win situation. Genom att tydliggöra villkor 

för samarbetet kan utrymmet för oförutsedda tolkningsreultat vid en eventuell rättslig bedöm-

ning minska. 

 Det finns naturligtvis ingen universallösning vad gäller utformning av OPS-avtal. 

Normalt brukar det offentliga ses som ”den starkare parten” men när det gäller OPS har det 

offentliga varit beroende av extern konsultation. Att ha rätt kompetens hos den som upphand-

lar OPS-projekt torde vara av betydelse för kvaliteten på framtida OPS-avtal. Behovet av 

ökad juridisk och ekonomisk kompetens på beställarsidan vid upphandling av OPS har bland 

annat behandlats i SOU 2017:13.  

 Den lagstiftning som är direkt tillämplig ifråga om OPS är upphandlingsreglerna vilka 

främst reglerar avtalsingåendet. De rättsfall som finns i Sverige med anknytning till OPS ger 

inte någon ledning ur ett avtalsrättsligt perspektiv. Vad gäller de rättsliga bedömningar som 

gjorts med anknytning till OPS är det inte avtalsrättsliga frågor som har behandlats. Att det 

inte finns någon praxis i Sverige avseende avtalsrättsliga frågor i förhållande till OPS kan 

möjligen bero på att skiljeförfarande används. 

!46



6.3. Avslutande kommentar 

 Jämförelsen har medvetet begränsats till två infrastrukturprojekt för att skapa tydlig-

het. Begränsningen gör att det inte går att dra några generella slutsatser av jämförelsen. Min 

förhoppning är att uppsatsen i sin helhet bidragit till en tydligare bild av OPS och kan bidra 

till att fylla en kunskapslucka vad gäller OPS-avtalens komplexitet och variationsrikedom. 

Möjligheterna att utforma OPS utifrån parternas önskemål är långtgående. Med anledning av 

att så få OPS-avtal slutligen utvärderats (de flesta pågår) torde även erfarenheter från avtal 

som avslutats i förtid eller från pågående avtal vara av värde. 

 Begreppet OPS ger i sig inte svar på några juridiska frågeställningar. OPS kan beskri-

vas som något undflyende till sin karaktär och som berör många rättsområden. Oavsett vad 

avtalet avser innebär OPS ett formaliserat samarbete där ett avtal juridiskt binder parterna 

över en längre tid. Det går naturligtvis att välja olika perspektiv för att studera OPS. Det av-

talsrättsliga är bara att perspektiv i sammanhanget. OPS är också ett sätt att få det privata att 

finansiera offentlig infrastruktur, en entreprenadform och ett upphandlingsområde.  

 Jag valde att studera OPS ur ett avtalsrättsligt perspektiv. Det område OPS har mest 

anknytning till är upphandling och därför skulle ytterligare studier av OPS ur ett upphand-

lingsrättsligt perspektiv vara intressant. Det framstår som angeläget inför nya OPS-projekt att, 

såsom andra länder har gjort, samla expertis som kan upphandla OPS alternativt att det finns 

någon form av stödjande funktion för de offentliga organ som gör det.  

 För att OPS ska innebära en ”win-win-situation” verkar en förutsättning vara att par-

terna agerar i en anda av samförstånd. En väg för att öka förutsättningarna för ett gott samar-

bete är att avtalsvägen reglera formerna för samverkan vilket kan bidra till förutsebarhet och 

tillit. Chanserna för ett välfungerande OPS-avtal ökar om respektive part har klargjort sina 

intressen och parterna i avtalet kan balansera sina intressen till något gemensamt. OPS är ing-

en mirakellösning men har olika fördelar och kan vara ett alternativ när allt större samhälleli-

ga behov ska tillgodoses. Inför fortsatt användning av OPS bör erfarenheter från andra länder 

tas tillvara. Diskussionen vad gäller OPS-avtalens utformning, syften och huruvida dessa upp-

fylls bör fortsätta för den allmänna omsättningens skull såväl som för allmänhetens nytta. 
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