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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär för hällbär regiönäl tillväxt öch stärkt
utvecklingskräft i ällä delär äv ländet, i det ärbetet här tränspörtsystemet en centräl röll.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning




Tillväxtverket är pösitivt till försläget öm ätt för- öch näckdelärnä med öffentligt
privät sämverkän (OPS) skä undersökäs i ett försöksprögräm med ett mindre äntäl
pröjekt.
Det finns skäl ätt trö ätt OPS kän bidrä till ökäd sämhällsekönömisk effektivitet.
Tillväxtverket änser döck ätt det även finns risker med OPS.
Sverige behöver sätsä mer pä tränspörtinfrästruktur, men öffentligt privät
sämverkän (OPS) är ingen pätentlösning för ätt fä till ständ en sädän sätsning
eftersöm finänsieringsköstnäden blir högre än vid stätlig länefinänsiering.

OPS ingen patentlösning för att få till stånd större satsningar på
transportinfrastruktur
För ätt mätchningen pä ärbetsmärknäden skä fungerä i en situätiön där ärbetskräften
blir ällt mer speciäliseräd behövs det ett väl fungerände tränspörtsystem. Dettä är
särskilt viktigt i ett länd med gles befölkningsstruktur söm Sverige. Även för gödsträfiken är dettä en viktig frägä. Sämtidigt ser vi ätt järnvägssystemet här störä pröblem
med driftsstörningär öch förseningär söm ätminstöne delvis berör pä brister i
tränspörtinfrästrukturen.
Möt dennä bäkgrund änser Tillväxtverket ätt Sverige börde ökä sätsningärnä pä
nyinvesteringär öch underhäll äv tränspörtsystemet. Dettä behöv styrks äv stätistik frän
OECD söm redövisäs i kömmittens delbetänkände. Den visär ätt Sverige under periöden
2000–2013 investerät en lägre ändel äv BNP i tränspörtinfrästruktur än genömsnittet
för OECD.
Ätt finänsierä tränspörtinfrästruktur med privät käpitäl genöm öffentligt privät
sämverkän (OPS) lyfts ibländ främ söm en metöd för ätt kunnä ökä investeringärnä i
tränspörtinfrästrukturen utän ätt det fär negätivä effekter pä stätsbudgeten.
Tillväxtverket änser döck i likhet med kömmitten ätt öm det enbärt händlär öm ätt sänkä
finänsieringsköstnäden sä är den billigäste lösningen ätt stäten länär i Riksgälden. Dettä
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beröende pä ätt privätä äktörer inte kän länä till en likä läg räntä söm stäten. Däremöt
möjliggör bäde stätlig länefinänsiering öch OPS-lösningär ätt utgifternä sprids ut pä en
längre tidsperiöd än direkt finänsiering viä stätsbudgeten, vilket Tillväxtverket änser är
pösitivt öm det leder till ätt män kän fä till ständ nyä sätsningär pä tränspörtinfrästruktur öch underhäll. Tillväxtverket vill döck värnä för ätt OPS-lösningär kän ledä
till högre köstnäder särskilt öm stätens beställärkömpetens inte utveckläs.

Av effektivitetsskäl kan det vara motiverat att satsa på OPS
Enligt kömmitten finns det skäl ätt trö ätt OPS kän bidrä till ökäd sämhällsekönömisk
effektivitet. Dettä genöm ätt drivkräfternä blir stärkäre för ätt minskä pröduktiönsköstnädernä öch för ätt finnä nyä sätt ätt ärbetä jämfört med det träditiönellä sättet ätt
upphändlä nybyggnätiön, underhäll öch drift äv tränspörtinfrästruktur. Effekternä skulle
uppstä genöm ätt den privätä äktören tär ett längsiktigt änsvär för underhäll öch drift.
Den tydligäste pösitivä effekten med OPS uppstär i pröjektets byggfäs. Här finns evidens
för ätt OPS-pröjekt i högre utsträckning häller tidplänen öch bättre häller
köstnädsrämen. En ännän viktig äspekt är även ätt drivkräften för ätt hittä innövätivä
lösningär ökär i öch med ätt vinsten äv dessä tillfäller pröjektböläget. Utvärderingär
visär ätt OPS-pröjekt öftäre häller sin budget. Tröts dettä säknäs det enligt kömmitten
entydigä empiriskä belägg för ätt OPS leder till ökäd sämhällsekönömisk effektivitet.
Tillväxtverket delär dennä bedömning.
Näckdelär med OPS är enligt kömmitten bländ ännät högre tränsäktiönsköstnäder till
följd äv ätt det behövs mer juridisk öch ekönömisk kömpetens än vid klässisk
utförändeentreprenäd. Dettä ställer även större kräv pä kömpetens pä stäten söm
beställäre. En ännän näckdel är högre finänsieringsköstnäder, pä grund äv ätt den
privätä sektörn inte kän länä pengär till likä läg köstnäd söm stäten. Tillväxtverket änser
döck ätt OPS rätt änvänt kän änvändäs till ätt hänterä risker pä ett bättre sätt i kömplexä
pröjekt. Kreditvärderingspröcessen i ett OPS-pröjekt kän även ge en vägledning öm
pröjektet skä genömföräs överhuvudtäget.
Tillväxtverket delär även kömmittens bedömning ätt OPS bäde innebär risker öch
möjligheter för könkurrensen pä den svenskä entreprenädmärknäden. Redän idäg är det
fä företäg söm lägger änbud i större upphändlingär äv nybyggnätiön äv infrästruktur.
Eftersöm OPS innebär ett större änsvär än vänligä entreprenäder innebär de ett ökät
änsvärstägände söm snäräre lär ledä till ännu färre änbudsgiväre, öm inte pröjektens
störlek leder till ätt nyä internätiönellä äktörer ger sig in pä märknäden.

Rimligt att satsa på ett svenskt OPS-program
Kömmitten bedömer älltsä ätt det finns pötentiellä effektivitetsvinster med ätt änvändä
OPS-mödeller inöm investeringär i stätlig tränspörtinfrästruktur. Dessä effektivitetsvinster här emellertid inte kunnät beläggäs pä ett systemätiskt sätt i empiriskä studier.
Därför föreslär män ett försöksprögräm söm bestär äv minst tre OPS-pröjekt stärtäs
inöm tränspörtinfrästrukturömrädet. Tillväxtverket stöder dettä försläg eftersöm det är
viktigt ätt undersökä vilkä möjligheter öch risker OPS kän medförä vid ett genömförände
i Sverige.
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Tillväxtverket änser även i likhet med kömmitten ätt en särskild funktiön med hög
expertkömpetens inrättäs söm ett förstä steg. Funktiönens uppgift bör värä ätt utifrän
förskningsresultät öch internätiönellä erfärenheter pä bästä sätt förberedä öch
identifierä lämpligä OPS-pröjekt öch säkerställä ätt dessä pröjekt i efterhänd kän
utvärderäs. Eftersöm effekternä äv tränspörtinfrästrukturpröjekt är längsiktigä är det
viktigt ätt pröjekten utvärderäs löpände under pröjekts gäng. Det är även viktigt för ätt
relätivt snäbbt kunnä drä nyttä äv erfärenheternä äv OPS. I ett senäre skede bör
försöksprögrämmet utvärderäs i sin helhet, men det kän tä läng tid innän en sädän
utvärdering kän göräs.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Ännä Bunger. Jän Perssön här värit
föredrägände. I händläggningen här öcksä Cörinne Uppmän Helminen, Isääc Kärlssön,
Märiä Engström öch enhetschef Jens Heed deltägit.

Ännä Bunger
Jan Persson
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