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OFFENTLIG-PRIVAT PARTNERSKAB



OPP - vi har overblikket
Vi tilbyder projekter i et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), hvor vi samler projektering,  

etablering, drift og vedligeholdelse i én kontrakt.

Et grundigt forarbejde
Om et OPP-projekt bliver en succes 

eller fiasko afhænger af forarbejdet. 

At give et bindende tilbud på etab-

lering og drift af en bygning over en 

periode på 20-30 år kræver et stort 

overblik, for selv mindre poster som fx 

indkøb af havetraktorer og toiletpapir-

holdere til en skole har betydning for 

resultatet. 

Fordele ved OPP

• Totaløkonomi og  

langtidssikrede løsninger

• Tættere samarbejde med større 

synergi

• Mest hensigtsmæssige  

løsninger og valg af  

materialer

• Konkurrencedygtig løsning i forhold 

til traditionelle licitationsformer

Vores styrke - din fordel
Vores styrke er vores omfattende organisation, der bygger på solide tekniske 

kompetencer - baseret på omfattende viden og nyeste teknologi. Vi matcher  

enhver teknisk opgave og designer, implementerer og servicerer løsninger  

tilpasset dig som kunde.

Hvad er OPP?
• OPP er en organiseringsform og ikke en  

finansieringsform

• Partnerskabet skal i fællesskab specificere, designe, 
tilvejebringe og drive en given funktionalitet

• OPP handler om fordeling og placering af risici

• Risici ved design, tilvejebringelse og drift placeres 
oftest mest hensigtsmæssigt hos den private 
part, hvorimod: 

• Risici ved fx kravspecificering, undergrundsforhold og 
lovgivning håndteres bedst af den offentlige part

• Det fælles mål er totaløkonomi over en lang 
periode



OPP overblik
• Udbudsformen er ofte  

konkurrencepræget dialog

• Dialogen giver optimal  

mulighed for trykprøvning  

af ideer og muligheder

• Med sund fornuft og omtanke 

placeres de væsentligste 

risici rigtigt fra begyndelsen af 

projektet

• Det innovative ligger mere i 

organiseringen og modellen 

end i det egentlige byggeri

• Åbne funktionskrav giver 

optimale muligheder for at 

samtænke anlæg og drift

• Aflevering og ibrugtagning af 

byggeriet til aftalt tid og pris

Vores erfaring er din garanti
Gennem årene har vi oparbejdet en betydelig 

erfaring på området:

• Plejecentret Vonsild Have  

(OPP - 20 årig kontrakt på 60 mio. kr.)

• Helsinge Skole og Svømmehal  

(OPS - 25 årig kontrakt på 200 mio. kr.)

• Rigsarkivet 

(OPP - 28 årig aftale på 360 mio. kr.)

OPP sammenlignet med andre udbudsformer

Fag- og  
storentreprise Hovedentrepriser Totalentreriser OPP

Økonomi

Betydelig risiko 
for overskridelse

Mindre risiko  
for overskridelser

Begrænset risiko 
for overskridelser

Meget begrænset 
risiko for  

overskridelser

Tid

Betydelig risiko 
for forsinkelse

Mindre risiko  
for forsinkelse

Begrænset risiko 
for forsinkelse

Meget begrænset 
risiko for  

forsinkelse

Marked

Stor  
konkurrence

Konkurrence af- 
hængig af projekt

Konkurrence af- 
hængig af projekt

Mindre  
konkurrence

Samarbejde

Betydelig risiko 
for tvister

Mindre risiko  
for tvister

Begrænset risiko 
for tvister

Meget begrænset 
risiko for tvister


