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Bästa kollega och läsare!
Pendelbladet består i detta nummer av ett tema om offentlig-privat 
samverkan, OPS. Vi vill belysa ämnet då det har en direkt koppling till vår 
egen arbetsplats. Frågan är vad vår arbetsgivare MTR har för intressen i 
Sverige? Är det enbart att köra tåg och tunnelbana? Låt oss syna detta!

MTR är vår fjärde arbetsgivare på pendeln. Företaget, som ägs av kinesiska 
staten, tog över trafiken i december 2016 efter att ha vunnit SL:s upphand-
ling. Redan innan den var klar började rykten florera bland personalen  
på pendeln. Detta sedan SL:s dåvarande VD avslöjades med att resa till  
Hong Kong och MTR under pågående upphandlingsprocess. Något som 
sades inte skulle vara tillåtet enligt gängse praxis. Det hade dock inte blivit 
känt om inte SL:s VD greps för snatteri i taxfreeshoppen på flygplatsen i 
Hong Kong. 

Resan till Hong Kong tolkades av en del kollegor som en indikation på att 
något inte stämde. När sedan vår tidigare arbetsgivare, SJ och Stockholms
tåg, kom med det bästa anbudet enligt SL:s egna kriterier och ändå inte fick 
fortsätta att driva trafiken var det många som ansåg sig få sina misstankar 
bekräftade.

Det pratades om fusk och mutor. Men var det så simpelt som pengar under 
bordet? En så stor upphandling, med så många inblandade och med den  
betydelse pendeln har för hela länet, borde det då inte ha funnits någon 
annan orsak till att SL och de politiskt ansvariga ville ha just MTR? På nätet 
fanns det möjliga svaret. 

Vad MTR hade att erbjuda var en lösning på problemet med finansiering av 
framtida satsningar på kollektivtrafik och bostäder. Bara Stockholms län  
beräknas öka med 1 miljon invånare de närmsta 50 åren. Nya vägar, bostä-
der, kontor och en utökad kollektivtrafik är då ett måste. Länets kommuner 
står beredda att bygga ut bl.a. tunnelbanan. Nya spårvagnslinjer, bilvägar 
och 10 000tals bostäder är andra delar av planerna. Problemet är att det 
saknas pengar. 

Efter decennier av skattsänkningar och skatteflykt för 100tals miljarder 
är det brist på pengar inom stat och landsting. Lägg till att EU:s regelverk 
hindrar Sverige från att binda upp sig på allt för stora lån för satsningar på 
infrastruktur. Nu krävs ”medfinansiering” från näringslivet för att förverkliga 
detta. Och det är här MTR kommer in i bilden.

När MTR vann upphandlingen av pendeln, i december 2015, bjöd vår 
fackklubb in företaget till ett möte där 150 SEKOmedlemmar närvarande. 
MTR:s Sverigechef talade här om kommersialisering av stationerna. Vad det 
innebar förstod vi inte där och då. Nu vet vi mer. Det hänger ihop med en av 
MTR:s lösningar som har ett namn: offentligprivat samverkan, OPS.

MTR har förverkligat OPS i Hong Kong, där man driver tunnelbanan och gör 
sina största vinster på fastighetsutveckling i anslutning till stationerna. Inte 
på biljetterna. Med Nya Karolinska sjukhuset i bakhuvudet bör man inse att 
OPS innebär något mer än bara visioner. Därför ägnar vi detta nummer av 
Pendelbladet åt frågan. 

Trevlig läsning!
Pendelbladets redaktion
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Förespråkare för OPS brukar beskriva 
det som en samverkansform mellan 
offentlig och privat sektor i syfte att  
skapa effektivitet och högre kvalitet. 
I ett OPS-projekt är det den privata 
sektorn som står för byggande, design, 
finansiering samt drift och underhåll 
av t.ex. ett sjukhus eller en motorväg. 
Avtalet löper under en längre period, 
20–50 år. Efter avtalets slut överlämnas 
bygget till staten, kommunen eller 
landstinget.

Drift och finansiering
OPS-projekt drivs under avtalsperioden av 
ett konsortium som ägs av de privata företag 
som går in i projektet. I fallet Nya Karolinska, 
NKS, är det Swedish Hospital Partners som 
har byggt, äger och underhåller sjukhuset. 
Bolaget, som ägs av Skanska och riskkapital-
bolaget Innisfree, står för lånen och byggkost-
naderna som landstinget ska betala tillbaka 
i form av ränta och årliga avbetalningar. Det 
privata företaget kan alternativt få rätten att ta 
ut brukaravgift, t.ex. biltullar vid ett vägbygge 
eller som på Arlandabanan resenärsbiljetter.  

Ett av de uppenbara problemen med OPS 
är finansieringen. För att bekosta ett stort 
miljardprojekt krävs banklån vilket betyder 
ränta. Risken att bankerna inte får tillbaka 
pengarna anses minimal om det är staten 
som lånar och då är räntan låg. Men det gäl-
ler inte ett privat bolag. Då blir räntan betyd-
ligt högre och driver upp notan för projektet, 
vilket skattebetalarna får stå för. Räntan vid 
ett OPS-projekt är i genomsnitt 6–7 procent 
högre än om staten lånar pengarna. Mellan-
skillnaden vid ett mångmiljardlån är ofantlig.

På detta svarar förespråkarna, att erfaren-
heter från Storbritannien visar att OPS-pro-
jekt har betydligt bättre förutsättningar att 
utföras i tid och inom budget jämfört med 
traditionellt upphandlade projekt. Det påstås 
kompensera de höga kapitalkostnaderna. Det 
blir således dyrare men bättre, hävdas det.

Men det ska inte glömmas bort att det 
privata får förvalta OPS-projektet och ta ut 
avgifter som t.ex. biltullar under avtalsperio-
den. Det är pengar som det offentliga inte ser 
skymten av. I fallet med NKS har byggkonsor-
tiet monopol på driften och fastighetsunder-

hållet av sjukhuset och kan ta ut nästan vilka 
priser som helst. Landstinget är förbjudet att 
leta efter billigare alternativ på marknaden.  

 
Tidsbesparande?
En annan fördel med OPS sägs vara att det 
planerade bygget står klart i tid vilket gynnar 
samhällsnyttan. (Varken Arlandabanan eller 
NKS levde upp till det). Motiveringen är att 
det privata företaget får ersättning (t.ex. 
biltullar) först när bygget är klart och vilket 
är en orsak att skynda på. Om man bygger en 
korvkiosk och ska finansiera det med sålda 
varmkorvar vill man snabbt ha kiosken klar. 
Samhällsnyttan blir då att människor tidigt 
kan börja äta korv och inte behöver stå  
hungriga och vänta.

Men resonemanget om god tidhållning 
för OPS-projekt förutsätter att företaget som 
bygger motorvägen lever ur hand i mun och 
inte har råd att vänta med intäkterna från  
biltullarna. Det gäller knappast de företag 
som är involverade i OPS. NKS är ett bra ex-
empel på detta. Varken Peab eller NCC ansåg 
sig ha möjlighet att stå för hela sjukhusbygget. 
Man var intresserade av delar av det men 
inte alltihop. Skanska hade däremot de eko-
nomiska förutsättningarna. 

Om vi fortsätter med tanken att det är 
en motorväg som byggs enligt OPS ska den 
efter avtalets slut, t.ex. 40 år, återlämnas 
till staten, kommunen eller landstinget som 
betalt den. I vilket skick är den då? Kanske är 
det dags att helt bygga om den. När Arlanda-
banan återlämnas till staten 2040, eller  
2050 som avtalet öppnar för, lär renoverings- 
och ombyggnadsbehovet vara stort.

Optimal byggkvalitet?
En tredje fördel med OPS som nämns är 
optimal byggkvalitet. (Något som personalen 
på NKS knappast skriver under på). Det anses 
hålla nere drift- och underhållskostnader men 
vilket är ett resonemang som skorrar falskt när 
just drift- och underhållskostnaderna blir tio 
gånger högre än själva sjukhusbygget.

Lägre totalkostnad?
En fjärde fördel påstås vara lägre totalkost-
nad då det privata står för lånen och därmed 
även riskerna för att bygget inte går ihop eko-

nomiskt. Det sägs ge incitament till att säker-
ställa lägsta möjliga totalkostnad för projek-
tet under hela dess livslängd. Påståendet är 
skrattretande då OPS-avtalen garanterar god 
vinst vilket det offentliga har förbundit sig till. 
När NKS-avtalet skrevs garanterades Skanska 
och Innisfree en avkastning på 13,85 procent 
på insatt kapital. Allt utöver 7 procent brukar 
ses som hyfsad vinst och det dubbla är att 
räkna som ocker.

Det är den säkra och höga avkastning-
en som är skälet till att OPS drar till sig 
privat riskkapital, liksom flugorna lockas till 
sockerbiten. Ett OPS-projekt kan knappast 
misslyckas. I synnerhet inte när det privata 
bolaget kräver och får extra betalt för den 
påstådda risk som det tar. På Skanskas 
hemsida kan man läsa om den ”totalrisk” 
som Skanska tog när man erbjöd sig att 
bygga NKS. Energirisker, finansiella risker, 
driftrisker och risken att bygget försenades 
på grund av dåligt väder, strejker o.s.v.  
Man glömmer dock att nämna riskpremien 
på 5 miljarder som man fick från landstinget 
för alla dessa hotfulla risker.

Priset ligger fast?
En femte hävdad fördel med OPS är det fasta 
priset över tid. På Skanskas hemsida kan  
man läsa att ”det innebär kostnadskontroll 
och att fördyringar undviks. Kostnaderna 
fördelas jämnt över projektets livscykel”. 
Man undrar då varför Stockholms landsting 
inte kan svara på vad NKS kommer att kosta i 
slutändan. Det vet man först om 40 år.

Hela tanken med OPS bygger på myten 
om det effektiva privata jämfört med det 
förstenade offentliga. Honnörsord som 
produktivitet, hållbarhet, innovation och 
kostnadseffektivitet radas på hög. ”Den  
privata aktören kan påverka projektet  
från start, vilket underlättar för innovation 
och lösningar som ökar produktiviteten”,  
som det kan heta. Dessvärre är det få av  
oss som hamnat under det privata inom  
t.ex. kollektivtrafiken som kan hålla med.  
Det blir tvärtom dyrare, mindre effektivt, 
mindre hållbart och sämre samhällsservice 
när det privata tillåts tjäna pengar på det 
offentliga. ◗

Offentlig-privat  
samverkan, OPS
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Högerideologin i form av ”thatcherism”  
innebar fri marknadsekonomi, privatiseringar 
av statliga företag, sänkta skatter och  
minskade statsutgifter. Det låg i linje med 
idén om privatfinansierade infrastrukturpro-
jekt och OPS. Men det var inte Thatcher utan 
främst Labourpartiets Tony Blair som kom  
att förverkliga detta.

Privatiseringen av välfärden
När Tony Blair och ”New Labour” tog makten 
1997 skulle den skattefinansierade modellen, 
som ansågs ha hindrat viktiga infrastruktur-
projekt, ersättas av något mer effektivt och 
EU-anpassat: det privatfinansierade koncep-
tet. Nu skulle privata aktörer få visa att de  
var långt mer effektiva än det eftersatta 
offentliga. EU-medlemskapets konvergens-
kriterier krävde därtill ”sunda statsfinanser”.  
Att statsskulden inte översteg 60 procent av 
BNP och att budgetunderskottet inte över-
steg 3 procent av densamma.

Hur löser man den ekvationen om ett land 
är i behov av att rusta upp sin infrastruktur 
som innebär stora lån? Ja, det går inte ihop. 
EU:s medlemskap sätter hinder för stora 
statliga skulder och när det kombineras med 
skattesänkningar och krav på minskade bud-
getutgifter i nyliberal anda saknas utrymme 

för investeringar. OPS är då ”lösningen” där 
privata aktörer tar hand om lånen. Det ser 
snyggt ut i de offentliga räkenskaperna. Bud-
geten är till synes i balans men på längre sikt 
innebär det ett utarmande av ekonomin.

I Storbritannien skulle nu bl.a. hundratals 
slitna gamla sjukhus ersättas av nya som 
erbjöd spetsforskning, hög kvalitet och nöjda 
patienter. Poängen med OPS var att de mång-
miljardinvesteringar som krävdes inte skulle 
belasta den offentliga sektorns balansräkning 
och leda till budgetunderskott. I stället skulle 
de privata företagen låna upp nödvändigt 
kapital, bygga sjukhusen och i många fall 
även driva dem. Det offentliga skulle betala 
en årlig avgift under 30 eller 40 år och sedan 
ta över sjukhusen när avtalen löpte ut. På så 
sätt skulle båda parter tjäna på affären.

Den svenska kopplingen
Det svenska byggbolaget Skanska, världens 
femte största byggkoncern, har byggt fem  
av dessa sjukhus utifrån OPS-projekt. När 
Svenska Dagbladets grävande journalister 
2016 började syna affären Nya Karolinska  
förde det dem till England. Deras granskning 
av Skanskas sjukhusbyggen och dess påver-
kan på ekonomin och sjukvården summera-
des i ett enda ord: katastrof. Ett av Skanskas 

OPS-sjukhus hade den högsta dödligheten 
bland patienter i hela landet. På två av 
dem hade vården dömts ut och satts under 
tvångsförvaltning.

Skuldberget växer okontrollerat
Stora ekonomiska svårigheter var den gemen-
samma nämnaren för samtliga OPS-sjukhus i 
Storbritannien. Och skulden som ska betala för 
OPS-projekten bara växer för varje år i enlighet 
med avtalad index. Ingen vet var det slutar. 
Utöver lokalhyran får sjukhusen betala för  
fastighetsskötseln. Och efter 40 år har man 
betalt kanske tio eller tjugo gånger mer för 
detta än själva byggkostnaderna. 

I Storbritannien kan ett OPS-finansierat 
sjukhus ta 4000 pund i betalt för att sätta upp 
en lampa. 8450 pund för att sätta in en disk-
maskin, 242 pund för byte av ett hänglås på 
en grind och 525 pund för att flytta tre sängar. 
Pengar finns snart inte till att bedriva sjukvård 
då allt går åt till att betala hyra, fastighets-
skötsel och dyra ränteavgifter. Betänk då att 
i Storbritannien fanns det 2016 mer än 700 
pågående OPS-projekt inom olika områden till 
en totalkostnad av 2 670 miljarder kronor. 

En global epidemi
OPS har som pesten spridits över stora delar 
av världen. Enbart för Skanska gäller en  
flygterminal, en motorväg och en tunnel i 
USA samt motorväg i Norge. Flertalet länder  
i Europa har ett eller flera pågående OPS- 
projekt. Det handlar om motorvägar, tunnlar, 
broar, järnväg, spårväg, tunnelbana, sjukhus 
och fängelser. Det sker i Finland, Norge,  
Danmark, Tyskland, Holland, Belgien,  
Portugal, Frankrike, Grekland, Spanien,  
Lettland, Österrike o.s.v. 

OPS-sjukhuset i Lesotho slukar hälften 
av landets hälsobudget. I Indonesien har ett 
OPS-projekt som startade på 90-talet ännu 
inte levt upp till löftet om rent dricksvatten 
medan företagen som deltagit gått med 
vinst. I Brasilien är det holländska revisions- 
och rådgivningsföretaget KPMG inblandat i 
ett vägprojekt baserat på OPS. Men också i 
Tchad, Sydafrika, Dubai, Sydkorea, Indien och 
Japan. KPMG har i Sverige samarbetat med 
bl.a. Skanska och MTR för att gemensamt 
påverka politiken i OPS-vänlig riktning.

OPS är inget krav inom EU men sedan 
2008 finns ett särskilt organ, Epec, som  
uppmuntrar medlemsländerna att välja  
OPS-lösningar. OPS är även en del av Världs-
bankens strategi gentemot fattiga länder för 
att uppnå påstådda utvecklingsmål. Men 
hundratals pågående OPS runt om i världen 
talar sitt tydiga språk. Det är och förblir en 
katastrof. ◗

Idén om offentlig-privat samverkan och privatfinansierade infrastrukturprojekt 
föddes i Margaret Thatchers England under 1980-talet. I en tid då stora satsningar 
behövde göras på infrastruktur och nya sjukhusbyggen. Med hänvisning till faran 
för budgetunderskott och att statens och den offentliga sidans lånesituation skulle 
försämras om det offentliga bekostade projekten, propagerades det för att låta  
det privata förverkliga behoven.

England som  
föregångsland

Export av OPS till fattiga länder, på engelska PublicPrivate Partnership (PPP).



Infrastrukturkommissionens arbete inleddes 
i mars 2015. Dess slutrapport kom ett halvår 
senare. Ordförande var en teknologie doktor 
vid KTH och övriga ledamöter Stefan Attefall, 
f.d. bostadsminister (KD), Pia Kinhult,  
f.d. regionråd (M), Allan Larsson, f.d. finans-
minister (S) och Maria Wetterstrand, f.d. 
språkrör (MP). Tunga politiska namn, således. 
Kommissionens uppdrag sades vara att hitta 
alternativa, nya, sätt att finansiera och orga-
nisera infrastruktur med målet att bredda 
diskussionen.
 
Privata aktörer låg bakom  
kommisionen
Men det var inte på regeringen hemsida eller 
från riksdagen som bildandet av Infrastruk-
turkommissionen annonserades. Det var 
på MTR:s hemsida. MTR hade tillsammans 
med åtta andra företag bildat och finansierat 
kommissionen som skulle utreda framtidens 
infrastruktur. Uppdraget kom från privat-
företagen, inklusive kinesiska staten som 
äger MTR och byggbolaget Skanska, som stod 
bakom den största skandalen någonsin inom 

svensk sjukvård. Nya Karolinska sjukhuset.
Förutom Skanska och MTR var det NCC, 
PEAB, Ramböll, Veidekke, KPMG och WSP 
som gett de f.d. ministrarna uppdraget att 
”föreslå lösningar för hur vi kan få fram mer 
och smartare infrastruktur – snabbare än 
idag”. Med visioner om klimathänsyn skulle 
kommissionen anordna hearings och  
seminarier med ledande forskare, politiker 
och samhällsdebattörer. Det som i dagligt tal 
kallas lobbyverksamhet.

Kommisionens ”slutsatser”
Inför ett fullsatt seminarium, där bl.a. infra-
strukturminister Anna Johansson (S) hade 
bänkat sig, presenterade i oktober 2015 den 
av storföretagen utsedda kommissionen sin 
slutsats, riktad till regeringen. Bl.a. föreslogs 
att hinder i lagstiftningen som motsätter sig 
privatisering av infrastrukturen borde undan-
röjas. Utan att nämna OPS var det ändå det 
som avsågs när man hävdade att alla större 
investeringar borde prövas utifrån ”effek-
tivitetskrav” som ställdes mot traditionell 
finansiering och organisering.  

I samband med kommissionens slutrapport 
satte de fem ledamöterna sitt namn under  
en debattartikel i Dagens Nyheter, skriven  
av pr-firman Paues Åberg Communications. 
Här föreslog man att Öresundsbron skulle  
säljas och intäkterna användas till att bygga 
en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. 
Vem som förslagsvis skulle köpa bron och 
ta ut vägtullar och vilka som skulle gräva 
tunneln nämndes inte. Men givetvis var 
kommissionens uppdragsgivare blygsamt 
intresserade av detta. 

Skanskas vd Johan Karlström gick i samma 
anda ut och föreslog att ny mark för bostäder 
skulle göras tillgänglig genom avgiftsfinansie-
rade vägar och järnvägar. ”Vi behöver en ny 
svensk OPS-modell, offentlig-privat samver-
kan, vilket är mer än en finansieringsmodell. 
Till exempel borde svenskt pensionskapital 
kunna vara delfinansiär i infrastrukturinves-
teringar”, menade han. Den optimistiske vd:n 
tillade att ”förändringen borde vara politiskt 
möjlig nu”,

Så skulle behövlig infrastruktur kunna 
rustas upp och förnyas utan att det kostade 
skattebetalarna en enda krona. Ja, bara lite 
mark och några miljarder hämtade från våra 
pensionsfonder. Vägtullar och höjda avgifter. 
Och så privatiserade järnvägslinjer och den 
där 15,9 kilometer långa bron över Öresund. 
Småpotatis i sammanhanget. Men i övrigt var 
det nästan gratis. ◗

 

Ordet kommission har två betydelser. Det kan vara en nämnd som bildas för ett  
bestämt projekt, såsom en utredning. Det kan även innebära att köpa eller sälja 
något för annans räkning. De flesta av oss tänker på något statligt eller överstatligt 
tillsatt när vi hör ordet. Vad det gällde Infrastrukturkommissionen som verkade 
under 2015 tillförde den begreppet en ny betydelse.

Axplock ur OPS-lobbyns  
verksamhet
November 2015. Seminarium anordnat 
av International Project Finance Asso-
ciation tillsammans med SEB banken. 
Seminariets målsättning är att ”förbätt-
ra investeringsmiljön för den privata 
sektorn i stora infrastrukturprojekt”. 
Medverkande bl.a. Skanska, Trafikverket 
och SEB.

April 2016. Öppen utfrågning om 
finansieringsmodeller för transportinfra-
struktur i Riksdagens förstakammarsal. 
Medverkande bl.a. Skanskas vice vd och 
MTR Nordics vd.

Juli 2016. Seminarium i Almedalen 
anordnat av Skanska. Medverkande bl.a. 
Skanskas vice vd och riksdagsledamot 
Teres Lindberg (S). 

Infrastrukturkommissionen

Infrastrukturkommissionen tar en selfie. 
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Istället för att låta dåvarande Banverket 
bygga Arlandabanan gav regeringen Bildt 
uppdraget till ett privat konsortium (NCC, 
brittiska Alstom, Vattenfall m.fl.) som mot 
fördelaktiga och riskfria villkor tog sig an 
projektet. Av de totala byggkostnaderna på 
ca 4,5 miljarder kronor bidrog staten med  
en dryg tredjedel samt ett räntefritt lån på 
1 miljard. A-Train AB, som bildades av det 
privata konsortiet, satsade 700 miljoner och 
resten lånades upp från olika banker. 

Vinnare och förlorare
Redan här kan man konstatera att de pengar 
som NCC, Alstom och Vattenfall investerade 
i A-Train snart kom tillbaka i form av vinst 
när man till det egna konsortiet levererade 
material, byggtjänster och fordonen som 
skulle trafikera Arlandabanan. De risker som 
konsortiet påstods ta var närmast obefintliga. 
Bankernas risktagande var än mindre. Om 
A-Train får ekonomiska problem har de möj-
lighet att ta över driften av Arlandabanan. 
Bara om bankerna avstå från detta övergår 
den till staten.

Men det fanns andra statliga kostnader 
som inte räknades med. En förutsättning för 
att kunna köra snabbtåg till Arlanda var  
bl.a. två nya spår mellan Stockholms central 
och Rosersberg (1,9 miljarder kronor) som 
möjliggjorde en separation av mer lång-
samma pendeltåg och snabbtågen. 

Vad det gäller det räntefria lånet från 
staten på 1 miljard kronor som delfinansie-
rade Arlandabanan är det Trafikverket och 
inte A-Train som betalar räntan. Lånet är ett 
så kallat ”royaltylån” som innebär att det ska 
börja återbetalas först när A-Trains ägare har 
fått en förutbestämd avkastning. Då nästan 
ingen avbetalning har gjorts från A-Train på 

lånet har den totala räntan vuxit till närmare 
1 miljard kronor. Lika mycket som själva 
lånet. Pengar som Trafikverket tvingas ta från 
sin budget. Fram till 2040, när avtalet med 
A-Train löper ut, beräknas räntekostnaden  
ha vuxit med ytterligare 1 miljard. 

OPS i ett nötskal
Efter 23 år, 2017, betalde A-Train för första 
gången av på miljardlånet. 43 miljoner 
kronor. Det fick företagets VD att utbrista i 
Dagens Industri: ”Jag tror det här kan bli en 
av statens bästa affärer någonsin”. För vem, 
undrar man? En statlig utredning 2012 beräk-
nade att som mest skulle man få tillbaka 61% 
av de utlånade pengarna. Återbetalningen till 
staten förutsätter att de andra fordringsägar-
na först har fått tillbaka sina pengar och att 
aktieägarna har fått en bra avkastning. Så är 
avtalet skrivet. Staten har garanterat en god 
vinst och vi andra får betala. Det är OPS i ett 
nötskal!

När Arlandabanan stod klar överfördes 
den till staten, som äger banan och Arlan-

da station. Men detta mot att A-Train fick 
nyttjanderätten till spår och stationer och 
bestämmer biljettpriserna som man lägger 
beslag på. Staten får ingenting. Avtalet, som 
gäller till 2040 med möjlighet till förlängning 
i 10 år, ger A-Train konkurrensskydd. Andra 
tågbolag kan ansöka om att få trafikera 
Arlandabanan medan A-Train har nyttjande-
rätt under hela avtalsperioden. A-Trains tåg 
är dessutom prioriterade vid trafikstörningar 
och vad gäller biljettpriset är det högre än 
alternativa färdmedel.

Den fria prissättningen innebär idag 
295 kronor för en enkel resa med Arlanda 
Express. Det är bland de dyraste resorna med 
tåg till en flygplats i Europa. I den ursprungliga 
statliga prognosen antogs det att biljettpriset 
skulle ligga på samma nivå som flygbussen. 
Men det blev mer än dubbelt så dyrt.  
A-Trains monopol möjliggör även att varje 
vuxen som kliver av eller på ett annat tåg vid 
Arlanda får betala 120 kronor. Med tanke på 
att 1.8 miljoner resenärer 2015 reste till och 
från Arlanda med fjärr- eller pendeltåg hand-
lar det om ofantliga belopp. Utöver det får 
andra trafikbolag betala en avgift till A-Train 
för varje tåg som stannar vid Arlanda. 

Märkligt påstående
När Riksrevisionen, som lyder under riksda-
gen, summerade OPS-lösningen för Arlanda-
banan 2016 menade man att det i huvudsak 
hade fungerat väl. Men att det fanns för- och 
nackdelar. Fördelarna som kunde nämnas var 
dock inte många. En var att Arlandabanan 
färdigställdes ”i stort sett i tid”.  I förhand-
lingarna kom parterna överens om trafikstart 
fem månader tidigare än vad som blev fallet.  
Här menade Riksrevisionen att det var ”rim-
ligt att anta att OPS-lösningen, som innebar 
att A-Trains ersättning för sina investerings-
kostnader utgjordes av biljettintäkterna, 
gav bolaget incitament att öppna trafiken 
så snart som möjligt”. Att järnvägen kunde 
öppnas ”utan större försening” innebar att 
”samhällsekonomiska nyttor kunde realiseras 
tidigt”.

Det märkliga med den påstådda sam-
hällsekonomiska nyttan är att Riksrevisionen 
inte hittar någon sådan. Man menar att det 
inte går att bedöma om OPS-lösningen gav 
lägre totalkostnader. Detta då ”regeringen 
inte gjort någon uppföljning för att ta reda 
på om den nya finansieringsformen gav lägre 
totalkostnader än om Arlandabanan hade 
byggts med en annan genomförande- och 
finansieringsform.”

Arlandabanan   

Gökungen  
inom järnvägen
1994 togs beslut om att bygga en snabbtågslinje mellan Stockholm och Arlanda.  
Den togs i drift 1999 och är det första och hittills enda statliga infrastrukturprojekt 
som genomförts i offentlig-privat samverkan , OPS. Det påstods avlasta statsbud-
geten samtidigt som en ny finansieringsmodell prövades. Arlandabanan skulle bli 
samhällsekonomiskt lönsam och leda till bättre miljö. Resultatet blev en skatte-
befriad gökunge som lever på statliga subventioner.
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Staten gjorde t.ex. ingen bedömning av 
kostnaderna för de tekniska lösningarna på 
Arlandabanan, vilket omöjliggjorde att i efter-
hand följa upp dessa. Man godtog helt enkelt 
de siffror som presenterades av konsortiet. 
”Det går till exempel inte att bedöma om 
kostnaderna för utformning av plattformar 
och för materialval varit rimliga jämfört med 
andra anläggningar”, skriver Riksrevisionen. 

Ett annat exemplen på att OPS-lösningen 
var positiv, enligt Riksrevisionen, är att Ar-
landabanan hållit god kvalitet och avtalsenlig 
trafik sedan starten. Men det är inte svårt 
att bedriva trafik med som mest sex tåg per 
timme i vardera riktningen (främst på egna 
spår) och som prioriteras framför andra 
tågbolag vid driftsstörningar. Hela och rena 
tåg är heller inget unikt när Arlanda Express i 
första hand vänder sig till resenärer som har 
råd med en biljett som garanterar komfort. 
Här åker inga plankande, berusade kollek-
tivtrafikanter som har fötterna på sätet och 
kräks på golvet.

Skatteverket försöker agera
För att kunna avgöra om ett planerat infra-
strukturprojekt innebär samhällsnytta måste 
det på förhand göras en kalkyl om påverkan 
på ekonomi, miljö och samhälle.  Endast då 
kan man utvärdera om projektet bidragit 
till något positivt. Riksrevisionen skriver: 
”I Arlandabanans fall gjordes aldrig någon 
samhällsekonomisk kalkyl för det projekt 
och den trafiklösning som till slut kom att 
genomföras. Den kalkyl som användes som 
beslutsunderlag vilade på en annan trafiklös-
ning än den som blev av. Det finns således 
inte något underlag som kvantifierar vilken 
samhällsnytta Arlandabanan skulle bidra 
med.” Ändå hävdar Riksdagens revisorer att 
”OPS-lösningen för Arlandabanan i huvudsak 
har fungerat väl”. Baserat på vad?

2004 såldes A-Train till ett australiensiskt 
riskkapitalbolag för 70 miljoner kronor plus 
övertagande av ett aktieägarlån på 400 
miljoner. Varför staten inte gick in och köpte 
Arlandabanan förvånade många. A-Train, 
som nu blev ett dotterbolag, fick ett lån på 
450 miljoner kronor av moderbolaget till 
13% ränta. Med så hög ränta kunde A-Train 
hävda att man inte gjorde någon vinst och 
hade rätt till ränteavdrag. Man betalde  
således ingen skatt. Samtidigt fick aktieägar-
na 100-tals miljoner i utdelning. Utöver det 
slussades 390 miljoner i ränta för lånet på 
450 miljoner till moderbolaget åren 2004–
2011. Och under tiden betalde Trafikverket 

räntan för A-Trains räntefria miljardlån...
Svenska Skatteverket drog A-Train inför 

rätta i ett försök att stoppa igen kryphålet i 
skattesystemet. Man menade att 13% ränta 
var minst 6% över marknadsräntan. Skatte-
verket vann målet i förvaltningsrätten men 
förlorade efter överklagan till kammarrätten. 
A-Train beviljades sina avdrag för hela rän-
tebeloppet och det av Skatteverket påförda 
skattetillägget undanröjdes. Pengarna kunde 
fortsätta strömma utomlands med myndig-
heternas goda vilja. Var fanns då den sam-
hällsekonomiska nyttan?      

2014 såldes A-Train vidare för 4 miljarder 
till ett bolag som ägs av två australiensiska 
pensionsfonder och till 37,5% av kinesiska 
staten. Varför svenska staten inte heller 
denna gång gick in och köpte Arlandabanan 
förvånade många även denna gång. Alla 
påstådda intentioner om samhällsnytta 
och miljöförbättring sjunker i takt med att 
Arlandabanans andel av resenärerna till 
och från Arlanda bara minskar. Biljettpriset 
är det avgörande skälet. Arlanda Express är 
affärsfolkets och medelklassens färdmedel 
och inget annat. 

Vettig samhällsplanering?
Prognosen från den borgerliga regeringen 
som sjösatte OPS-projektet var att från och 
med 2015 skulle Arlandabanan årligen ha 8 
miljoner resenärer. Resultatet blev mindre 
än hälften. Faktum är att år för år åker en allt 
mindre andel av flygresenärerna med tåg till 
och från Arlanda. Buss, bil och taxi är det som 
gäller. Varför åka miljömässigt med pendeltåg 
till Arlanda när man får betala 120 kronor till 
A-Train? Och för vad?

När pendeltågen 2012 började gå till  
Arlanda förespåddes att allt fler skulle åka 
den vägen. Det såg bra ut fram till att  
A-Train 2015 ensidigt höjde avgiften för  
andra tåg bolag som stannade vid Arlanda, 
inklusive SL:s pendeltåg. Samtidigt fick pen-
delresenärer nu betala än mer till A-Train  
för att komma in på flygplatsen. Allt färre 
åkte därför pendeltåg till flygplatsen.  
Då gick ekonomin inte längre ihop och SL  
subventionerar idag pendeltågen till Arlanda. 
Det har inom landstinget därför diskuterats 
att sluta köra pendeltåg via Arlanda. Efter 
miljoninvesteringarna som gjordes för att  
förverkliga pendeltåg till Arlanda vore det 
givetvis vansinne. Men att frågan ens  
diskuteras visar hur OPS och ”fri marknads-
ekonomi” slår undan benen för en vettig 
samhällsplanering.           

Syftet med Riksrevisionens granskning av 
OPS-lösningen för Arlandabanan var att lyfta 
fram erfarenheter ”inför framtida beslut om 
genomförandeformer för infrastrukturpro-
jekt”. Nu väntar nya projekt i samma anda. 
När höghastighetståg planeras i riksdagen är 
det OPS som diskuteras i slutna rum. Riksrevi-
sionens rapport ska ses i det sammanhanget, 
då man mot bättre vetande hävdar att det 
inte går att dra några slutsatser: ”Det finns 
inget som tyder på att byggandet av Arlanda-
banan, genom OPS, kostade mer än om en 
annan genomförandeform hade valts. Men 
det går heller inte att bedöma om total-
kostnaderna blev lägre.” Det är så man vill 
framställa saken. För om inte ens riksdagens 
revisorer vet svaret, låt oss då pröva det en 
gång till! ◗

Fågelfakta – Gök
Latinskt namn: Cuculus canorus 
Göken är vår enda fågel som ägnar sig åt så kallad häckningsparasitism. 
Gökhonan är mycket slug när hon överlämnar sina ägg liksom ungarnas uppfödande åt andra fåglar. Vanligen lägger gökhonan sitt ägg i bon hos fåglar som är betydligt mindre än  

den själv. 

Gökungen kläcks snabbt och knuffar därefter gärna ut de andra äggen och fågelungarna ur boet. Den snabbväx-ande gökungen blir ofta större än sina fosterföräldrar.
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Hong Kong-baserade MTR, som ägs av 
kinesiska staten, driver idag tunnel-
banan och pendeltågen i Stockholm. 
Därtill kör man egna tåg på sträckan  
Göteborg – Stockholm. Men ambitio-
nerna är betydligt högre än så och  
det är inte miljon – utan miljardvinster 
som hägrar.

MTRs högtflygande planer har i andra länder 
resulterat i några lönsamma projekt. I Austra-
lien leder MTR ett konsortium som bygger ett 
av världens största OPS-finansierade järnvägs-
projekt, med ansvar för drift och underhåll 
under de första 15 åren. I Peking byggs en ny 
tunnelbanelinje där MTR står för 30 procent 
av kostnaderna mot att man får driva tunnel-
banan i 30 år. I Hongkong har företaget fem 
pågående OPS-projekt och här är det inte  
resenärernas biljettköp som genererar de 
stora vinsterna utan det är fastigheterna som 
MTR äger i anslutning till stationerna. Det 
man kallar kommersialisering av stationerna. 

Stockholm/Göteborg 2070
Ett av MTR:s tidiga projekt hette Stockholm 
2070 respektive Göteborg 2070. Samarbets-
partners var Skanska, Volvo och konsultfö-
retaget SWECO.  Allt var paketerat i löften 
om klimathänsyn och hållbarhet. I MTR:s 
”helhetslösning” hette det bl.a. att: ”År  
2070 är Göteborg en världsstad och navet i  
Skandinavien. Ett högeffektivt transport-
system för människor och gods möjliggör  
bland annat personresor från Göteborg till 
Stockholm, Oslo eller Öresundsregionen 
på drygt en timme”. Man anar att en del 
kommun politiker fick ståpäls av sådana  
framtidsvisioner.

Fram till 2070 förväntades de båda  
städerna växa kraftigt, Stockholm med  
ytterligare en miljon invånare. Då behövs  
nya tunnelbanelinjer, spårvägar, vägar,  
bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. 
Och detta var MTR och dess samarbetspart-
ners villiga att bidra med. Om man bara  
kom överens om förutsättningarna.

För Stockholm beräknades kostnaden  
för det föreslagna projektet ligga på nära  
170 miljarder kronor. Hur skulle finansiering-
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en lösas? Ja, här ville man ”slå ett slag för nya 
genomförandemodeller”. Förutom skatter 
och avgifter, såsom vägtullar och biljettintäk-
ter i en privatiserad kollektivtrafik, skulle det 
kombineras med byggrätter på den mark som 
nya vägar, spårvägar och en utbyggd tunnel-
bana genererade. 

I korthet innebar det att kommunen ”lånar 
ut” sin mark eller säljer den billigt till före-
taget som bygger en väg eller ny tunnelba-
nesträcka. I det senare fallet blir varje station 
ett kommersiellt centra med bostäder, kontor 
och liknande som hyrs ut eller säljs med vinst. 
Således en kommersialisering av stationerna.

Förslaget var att berörda kommuner skulle 
stå för ”råmark” där det privata exploaterar 
marken genom utbyggd infrastruktur. Inom 
Stockholms kommun ägs 70 procent av 

marken av staden. Där nya knutpunkter  
skapas förväntas markvärdet stiga och leda 
till ”incitament att öka nyttjandegraden 
genom om- och nybyggnad på marken”. Det 
ökade markvärdet skulle i sin tur användas till 
att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. 
Det var denna ”markvärdenas potential” som 
var lösningen vid sidan om OPS. Men var 
ligger samhällsnyttan i att mer eller mindre 
skänka bort marken som vi gemensamt äger?

ABC-staden 2.0/4.0
Projektet Stockholm 2070 och Göteborg 2070 
verkar idag ha somnat in. Istället har de ersatts 
av Activity Based City - ABC-staden 2.0. Här 
samarbetar MTR med Skanska, konsultföreta-
get WSP och Scania i syftet att förverkliga den 
”goda staden”. På seminarierna som arrang-
eras sitter inbjudna politiker uppradade, om 
de inte står på scen och håller anföranden om 

gemensamma intressen mellan det offentliga 
och det privata näringslivet.

Genom att integrera FN:s 17 klimatmål i 
projektet har det nu döpts om till ABC 4.0  
och på agendan står 700 000 bostäder och 
fossilfria transporter inom 15 år. Projektet 
lockar med globala hållbarhetsmål i städer 
som å ena sidan förtätas men samtidigt blir 
lättare att röra sig i och där människan givet-
vis står i centrum. Men skrapar man på ytan 
är det inte mycket nytt under solen.  
För självklart bygger det på att våra politiker 
ska dra nytta av ”kommersiella krafter” för  
att uppnå en ”kostnadseffektiv finansiering” 
av det storslagna projektet.

Money talks, som man säger i Hong Kong. 

Hägrande   
vinster

Lobbying 
Lobbying [svenskt uttal lɔʹbyiŋ] (eng-
elska, av lobby ’korridor’), lobbning, 
lobbyverksamhet, bearbetning av 
beslutsfattare för att åstadkomma beslut 
i en viss riktning.

Nationalencyklopedin 

Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning 
(från engelska: lobby) innebär politiskt 
påtryckningsarbete, det vill säga att 
professionella företrädare för intresse-
grupper och särintressen i organiserad 
form framför sina åsikter till politiska 
makthavare. Lobbyister kan exempelvis 
vara anställda som PR-konsulter eller 
ombudsmän. Närliggande begrepp är 
public affairs och samhällskontakter.                           

Wikipedia
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Den största skandalen av alla gällande NKS 
är att det byggdes som ett OPS-projekt. De 
flesta av alla efterföljande skandaler är direkt 
eller indirekt en följd av detta. Att än mer 
pengar saknas till vård i länet är en följd av 
OPS. Att vårdplatser saknas, att patienter 
dör i vårdkön, att dyra konsulter anlitas, att 
offentlighetsprincipen ersatts med sekretess 
och hemlighetsstämpel, att personalen på 
sjukhuset vantrivs o.s.v. Allt är en följd av 
OPS-avtalet.

Men låt oss försöka reda ut hur mycket 
sjukhuset egentligen kostar. Att det är dyrast 
i hela världen är redan känt, liksom att man 
kan få många sjukhus för samma pengar. 
Men exakt hur mycket pengar rör det sig  
om? Ingen kan svara på det utan som bäst 
kan man få fram en ungefärlig siffra. Vi vet 
dock att allianspartierna i Stockholms län  
från början hävdade att kostnaden skulle  
bli 14,1 miljarder kronor. 

Sms-lån i stort format
Den första frågan blir: hur mycket kostade då 
själva bygget av NKS? Svaret är ca 7,9 miljar-
der kronor. Till det tillkom sjukhusutrustning 
såsom röntgenapparater, sängar, operations-
salar m.m. Priset för detta brukar beräknas till 
som mest hälften av byggkostnaderna. Men 
hallå! Det talas ju om en totalkostnad på drygt 

60 miljarder kronor. Hur kan det komma sig?
Räntor på ett bygglån kan ingen komma 

ifrån. Problemet med räntan vad det gäller 
NKS är att det är betydligt högre än vad som 
hade varit fallet om landstinget tog lånet, 
vilket förklaras på annan plats. Men avbe-
talningen på lånet är ett annat bekymmer. 
Avbetalningsplanen är utformad så att amor-
teringarna av själva skulden görs först under 
de sista åren innan avtalet löper ut 2040.  
Det är som ett sms-lån där man första åren 
bara betalar ränta och tror att man tjänar på 
det. Men det är precis tvärtom. Bara denna 
extra kostad för landstinget beräknas till  
7 miljarder. Pengar som hamnar i bankernas 
kassaflöde.

Lägg till vinst- och riskpremier för 5,5 
miljarder, att man till följd av minskat antal 
vårdplatser på grund av NKS måste bygga ut 
vården på annat håll för åtskilliga miljarder, 
extrema konsultavgifter o.s.v.  20 miljarder 
för service och underhåll av sjukhuset fram 
till 2040 ingår då inte i detta. Till slut blir 
siffrorna bara abstrakta. Det är som att spela 
Monopol med låtsaspengar. Men om man 
utgår ifrån regeringens löfte förra året, om 
att satsa 5,5 miljarder kronor på vården fram 
till 2022 och att det skulle ge 14 000 fler 
vårdanställda, så blir det mer begripligt hur 
stora summor det handlar om. ◗

   

Axplock ur OPS-lobbyns  
verksamhet

Augusti 2016. Seminarium anordnat av 
Arena för infrastruktur (där bl.a. MTR 
ingår). Ett tiotal väg- och järnvägsprojekt 
presenteras ”som skulle kunna förverk-
ligas om offentlig sektor samverkar  med 
näringslivet”. Medverkande bl.a. stats-
sekreteraren i näringsdepartementet 
samt f.d. infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd (M).

Mars 2017. Seminarium anordnat av 
Statens väg- och transportinstitut.  
Medverkande bl.a. Skanskas vd.

Juli 2017. Seminarium under Almedals-
veckan anordnat av Upphandling24. 
Medverkande bl.a. Skanskas vd.

November 2017. Seminarium anordnat 
av Stockholms Handelskammare.  
Medverkande bl.a. MTR Nordics vd, 
Arlanda Express vd, chefsekonom  
Martin Ådahl (C), riksdagsledamot  
Teres Lindberg (S) samt trafiklandstings-
rådet Kristoffer Tamsons (M).

Juli 2018. Seminarium under Almedals-
veckan, Medverkande bl.a. representan-
ter för MTR, Skanska och Scania samt 

trafiklandstingsrådet Kristoffer 
Tamsons (M) samt opposi-
tionsborgarrådet  
Anna König Jerlmyr (M).

Januari 2019. Seminarium 
anordnat av rikskonferensen Folk 
och Försvar.  
Offentlig-privat samverkan i en 
ny tid: innebörd och samhällsnyt-
ta. Medverkande bl.a. Svenskt 
Näringslivs säkerhetspolitiske 
ansvarige samt Teracoms vd.

Lästips: Nya Karolinska
Journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren har följt bygget av  
Nya Karolinska som är både Sveriges och byggföretaget Skanskas största  
byggprojekt hittills. När författarna undersöker affären närmare upptäcker 
de en okänd miljardrullning av skrämmande proportioner. Nya Karolinska- 
projektet har skräddarsytts av multinationella finansföretag som i en 
ständig jakt på större vinster siktat in sig på de miljarder skattekronor.  
En affärs modell som redan kostat svenska skatte betalare miljarder ska 
nu gå på export till världens fattigaste länder.

Henrik Ennart och Fredrik Mellgrens artikelserie i SvD om Nya Karolinska 
Sjukhuset belönades med Guldspaden 2016.

Vad kostar  
Nya Karolinska?
Redan från dag ett, när landstingsfullmäktige i Stockholm 2010 beslutade att bygga 
Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har skandalen varit ett faktum. På senare år har  
det ena efter det andra avslöjandet briserat och att nämna bara en bråkdel kräver  
spaltmetrar. Här ska vi granska enbart den ekonomiska delen av OPS-bygget.

Karolinska universitetssjukhusets ekonomi 
är mycket svårt ansträngd. Sjukhuset 
gick 822 miljoner back i fjol – i år ligger 
underskottet på över en miljard kronor. 
Nu tvingas man spara – 400 tjänster 
måste bort.

Dagens Nyheter 7 februari 2019
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Den 24 februari 2018 hade Svenska 
Dagbladet en rubrik i fetstil: ”Efter  
NKS-skandalen – tvärstopp för OPS- 
projekt”. Skanska tycktes ha slängt in 
handduken i frågan och riksdagens 
främsta förespråkare för OPS verkade 
ha gett upp. I vart fall för stunden.

Den bakomliggande orsaken till rubriken i 
SvD var de många och återkommande skan-
dalerna som briserat sedan Nya Karolinska 
sjukhuset, NKS, tagit emot sin första patient. 
Vecka efter vecka kom avslöjanden om kon-
sulter för 100-tals miljoner och att ansvariga 
i landstinget skott sig på affären. Inte minst 
uppdagades det hur illa sjukhuset fungera-
de när det väl togs i drift. Bl.a. inleddes en 
förundersökning om vållande till annans död 
sedan cancerpatienter började dö i vårdkön 
på grund av bygget.

Förbrukat förtroende
Förtroendet för hur NKS hade hanterats var 
förbrukat och hur än de ansvariga för projek-
tet försökte argumentera var bottennappet 
ett faktum. Att det aldrig skulle få hända 
igen var den allmänna uppfattningen. Enligt 
Svenska Dagbladet (SvD) hade krisen för NKS 
närmast dödat den svenska marknaden för 
offentlig-privat samverkan, OPS. ”Om tanken 
med NKS var att få fart på de svenska politi-
kernas vilja att satsa på OPS blev resultatet 
det omvända”, summerade tidningen.

Skanskas och allianspartiernas förhopp-
ningar om att NKS skulle bli ett genombrott 
för OPS i Sverige såg ut att ha kommit på 
skam. Skanska hade därför lagt ner sin 
avdelning som skulle driva fram nya svenska 
OPS-projekt. Den politiska viljan att sätta 
igång något liknande igen verkade vara  
helt borta. I vart fall vågade inget parti med  
självbevarelsedrift säga det öppet i den  
stundande valrörelsen.

– Vi bedömer att just nu finns inte ett 
tillräckligt stort intresse, sade Skanskas  
presschef till SvD och medgav att debatten 
om NKS hade skadat möjligheterna att sälja 
in nya OPS-projekt. Han fick medhåll av  
Nina Lundström (L) som varit en av riksdagens 
mest pådrivande OPS-anhängare: 
– Tyvärr är det så att inte minst den debatt 
vi haft i media påverkar möjligheten att sätta 
igång nya projekt, sade hon. Ändå hade hon 
och hennes parti inte gett upp drömmen om 

att ”hitta ett väl avgränsat projekt där man 
kan leda i bevis att OPS kommer att fungera”.

OPS utreds av regeringen
Två dagar innan SvD publicerade artikeln, 
som hävdade att det nu var tvärstopp för fler 
OPS-projekt, hade den rödgröna regeringen 
gett direktiv om en utredning i frågan. Mot 
bakgrund av det ekonomiskt havererade 
NKS-projektet skulle utredningen bl.a.  
”identifiera risker” för att offentliga medel 
inte användes på ett effektivt sätt och lägga 
fram förslag på ”lämpliga åtgärder för att 
motverka eventuella identifierade brister”.

Regeringens avsikt med utredningen var 
inte att sätta stopp för kommande OSP- 
projekt. I första hand gällde det att täppa 
igen eventuella hål i lagstiftningen och se 
över ”hur relevanta kontrollmekanismer har 
tillämpats” i samband med OPS-lösningar. 
Regeringen Löven sade inte nej till OPS utan 
ville göra upp med de ”eventuella brister” 
som uppdagats. Utredningen skulle vara  
klar i december 2019.

OPS i valrörelsen
Det är en överdrift att påstå att OPS-frågan 
blev en het potatis i valrörelsen i höstas. 
Partierna undvek frågan men bland väljarna 
levde den kvar, även om alla inte hade klart 
för sig att det var OPS som var grundorsaken 
till NKS-skandalen. Men det hade räckt med 
att föreslå nya infrastruktursatsningar utifrån 
samma ekonomiska modell som NKS för att 
de flesta skulle inse att det var något galet. 
Därför uteblev frågan från valrörelsen.
Ekonomin och vården debatterades i hårda 
ordalag från riksdagens talarstol men utan att 
OPS hamnade i fokus. Det var och förblev en 
icke-fråga. Ett av få tillfällen då Nya Karolinska 
överhuvudtaget nämndes var under  
partiledardebatten i Agenda i maj. Jonas  
Sjöstedt (V) jämförde här NKS med humor-
serien "Pang i bygget" där hotellägaren  
Basil ständigt orsakar kaos. En möjligen rolig  
parallell men inte särskild djuplodande.

Men så plötsligt, fem dagar innan valet, 
tog socialdemokraterna bladet från munnen 
och föregick den egna utredningen. Vallöftet 
var nu att sätta stopp för fler OPS-avtal inom 
sjukvården. 

– Skattebetalare måste kunna lita på att 
offentliga medel används på bästa sätt.  
Därför behövs en stopplag för OPS i sjuk-

vården, meddelade civilminister Ardalan 
Shekarabi (S). Är det någonting vi kan lära oss 
av NKS-affären så är det att det är dags att 
sätta stopp för detta, lade han till. 

– Vi har hela tiden varit emot OPS-lösningen 
[gällande NKS] eftersom vårdens pengar ska 
gå till vård, passade oppositionslandstings-
rådet Erika Ullberg (S) på att säga till SvD. 
Det var en sanning med modifikation då 
socialdemokraterna, liksom alla andra partier 
i landstingsfullmäktige, tryckte på jaknappen 
vid omröstningen 2010. SAP gav grönt ljus, 
även om man i efterhand hävdat att det 
berodde på att man inte hade fått alla fakta 
på hand.

Även moderaternas ekonomiskpolitiska  
talesperson, Elisabeth Svantesson (M), 
menade nu att OPS inom sjukvården var en 
usel idé:

– Jag ser inte att det inte finns några partier 
idag som tycker att OPS är en särskilt bra 
lösning inom sjukvården. Vi har lärt oss av 
våra misstag så jag ser inte ens att det är en 
aktuell fråga, sade hon till Sveriges Radio.

Socialdemokraterna lovade nu att under 
kommande mandatperiod agera för en 
lagstiftning som innebar stopp för OPS inom 
sjukvården. Brasklappen var att det endast 
gällde sjukvården, vilket knappt nämndes i 
medierna. Undantaget var Dagens Nyheter 
(DN) som skrev att regeringen fortfarande 
höll öppet för OPS-lösningar inom infrastruk-
tursatsningar. På DN:s fråga varför regering-
en begränsade sig till sjukvården, svarade 
civilministern:

– För att komplexiteten i driften av 
sjukvårdsverksamhet är så omfattande att 
OPS-lösningar inte fungerar. Underförstått 
gällde det inte annat som Skanska och andra 
bolag bedriver lobbyverksamhet för att få 
bygga. Såsom vägar och snabbtåg.

Nya dörrar öppnas efter valet
Någon stopplag för OPS inom sjukvården har 
vi ännu inte sett till men däremot Centerpar-
tiets och Liberalernas krav som regeringen 
Löven har förbundit sig att genomföra. Ett av 
dem är höghastighetståg från Stockholm till 
Göteborg och Malmö hundratals miljarder 
kronor. En summa betydligt större än vad 
Trafikverket beräknas lägga på nya vägar  
och järnvägar de kommande tio-tolv åren.

Det mångåriga projektet med höghastig-
hetståg såg ut att ha självdött under förra 

Blir det ingen mer OPS?
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våren sedan det konstaterats att det saknar 
samhällsekonomiska fördelar.  Enligt bl.a.  
Trafikverket kunde investeringen ”bedömas 
som mycket olönsam”. De gigantiska kostna-
derna hade fått flera partier att backa och 
från Socialdemokraterna hördes invändning-
ar om att höghastighetstågen inte fick byggas  
på bekostnad av något annat. Att inte andra 
viktiga infrastrukturprojekt stoppades då 
pengarna helt enkelt skulle ta slut.

Men minnet är kort hos våra politiker. 
Efter fem månades av förhandlingar partierna 
emellan tillträdde regeringen Löven II den  
21 januari. I ministerportföljen fanns  
Centerns och Liberalernas 73-punktsprogram 
som bl.a. innebär höghastighetståg. Bara 
tre dagar senare deklarerade infrastruktur-
minister Tomas Eneroth(S) att det nu var 
bråttom med att komma igång:

– Det är additionell finansiering vi talar 
om, uttryckte han sig utan att precisera vad 
han menade med det. Men så mycket är  
klart att det är ”alternativ finansiering” som 
bl.a. åsyftas.

Höghastighetståg mot allt förnuft
I den så kallade Sverigeförhandlingen som 
pågick 2014–2017, där höghastighetstågen 
ingick, var OPS ett lockande alternativ när det 
gällde finansieringen. Här påstods bl.a. att 
det ”förväntas ge en större effektivitet” och 
att det överför ”risker till den privata parten”. 
Den som har synat OPS-projekten NKS och 
Arlandabanan vet att det är tvärtom. Det är 
det offentliga som drar det korta strået  
medan det privata plockar russinen ur kakan.

Vad förhandlingarna mellan de sju 
partierna som bjuds in till överläggningarna 
om höghastighetstågen främst kommer att 
handla om är finansieringen. OPS kommer att 
vara ett av förslagen och helt i linje med vad 
Skanska, MTR, riskkapitalbolagen, bankerna 
och andra intressenter länge har verkat för. ◗  

Protester över hela 
världen!
Över hela världen genomförs protester mot OPS (PPP eng.) när kontroll av 
infrastruktur, vattentillgång och sjukvård överförts till privata intressen.  
Hur skulle det se ut i Sverige om Skanska och deras globala samarbetspart-
ners bestämde priset på ett glas vatten?

Axplock ur OPS-lobbyns  
verksamhet

Januari 2019. Sjunde seminariet i serien 
Activity Based City arrangerat av  
MTR, Skanska, WSP och Scania. Semina-
riet behandlar ”hur vi kan utveckla  
den nya Stockholmsregionen på ett 
innovativt och framtidsinriktat sätt”. 
Medverkande bl.a. bostads- och fastig-
hetsborgarrådet Dennis Wedin (M)  
samt tillväxt- och samhällsplanerings-
rådet Gustav Hemming (C).



Sagt och tyckt om OPS....
”Lär av Arlandabanan. Lär av de många goda exempel som finns i andra länder. Men låt inte de få OPS-avtal 
som Sverige prövat avskräcka från nya OPS-lösningar.”

Nina Lundström, riksdagsledamot och  
trafikpolitisk talesperson (L)

”Delstaten Virginia i USA anlitade Skanska och finansbolaget Macquarie att bygga och investera 220 miljoner 
dollar i en biltunnel. Det skulle inte kosta skattebetalarna en dollar, förklarade politikerna. Nu har myndig-
heterna enligt Washington Post tvingats ”satsa drygt 580 miljoner dollar i projektet, mer än dubbelt så 
mycket som företagen bakom avtalet.” Men Skanska och dess partner kan i över 58 år inkassera flera  
miljarder dollar i vägtullar.”

Mikael Nyberg, författare och journalist angående  
ett av Skanskas OPSprojekt

”Slutsatsen är att OPS riskerar att bli ett dyrt alternativ för staten och skattebetalarna. Ansvaret för att visa 
att OPS kan vara att föredra för vissa infrastrukturprojekt vilar därmed tungt på dem som förespråkar en 
sådan lösning.”

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör

”Den svenska modellen att kombinera offentligt finansie-
rade beställare av välfärdstjänster med en mångfald  
av privata utförare kan till exempel innebära nya export-
möjligheter för en växande svensk exportmarknad.  
Då måste fler förstå och se fördelarna med sådant  
samarbete istället för påstådda hot.”

Janerik Larsson, f.d vice vd Svenskt Näringsliv 

”Vi är övertygade om att OPS-lösningar är nödvändiga 
parallellt med traditionell upphandling om Stockholm 
ska klara sina framtida utmaningar vad det gäller  
infrastrukturen. [-] Ett sätt att börja är att se över 
alla regionala infrastrukturprojekt för kollektivtrafik 
och vägar som det finns planer på men där det 
saknas finansiering. Vilka av dessa skulle kunna 
genomföras som OPS?”

Johan Karlström, vd och koncernchef Skanska,  
Maria Rankka, vd Stockholms  

handelskammare och  
Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm

Kinesisk propagandaaffisch för OPS.


