
Korte guidelines: 
 
Billede  
Brug et billede som 
afspejler dit budskab 
– og din målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Forside 
[Titel] 
[Dato] 
 
Afslutning 
[www.pension.dk] 
[Kontaktoplysninger] 
 
 
 
 
 
 
Dogmeregler 
til din 
præsentation: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 
 
 
 
 

OPP: Bedre investeringsmuligheder 

Direktør Jens-Christian Stougaard  



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Eksterne billeder 
Org.diagrammer 
Tegninger mv. 
Skriftstørrelse: 16 
Streger: ¼ tykkelse 
 
GODT TIP: Brug en skygge på 
billed- eller figur effekter til at 
sætte en skygge på et eksternt 
billede. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

PensionDanmark – kort fortalt 
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 647.000 medlemmer 
    - heraf 375.000 aktive 

 
 24.000 virksomheder 

 
 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2013 

 
 4,7 mia. kr. er udbetalt i 2013 
 
 Balance: 169 mia. kr.  
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Alderspuljer – aftagende risiko 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Renteudvikling for 10 årige statsobligationer siden 1995 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
I PD Graf kan du lave din figur 
til halv størrelse. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Hvad er inddiskonteret i obligationsmarkedet? 

› Lave obligationsafkast i vente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

› Negativt afkast på korte obligationer 

 

› 10 årig rente på 1,15 pct. Hvis 

rentekurven er den samme om et år 

er afkastet 2,60 pct.   

 

› Nye muligheder kan vise sig i USA 

 

Forventninger til ECB’s rente er helt i 

bund de næste mange år 

› Uændret rente de næste 4 år 

› ECB rente under 2 pct. de næste 

10 år 
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Eff.rente Afkast* 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Figur / diagram 
Lav din figur i Excel’s 
PD Graf og sæt ind 
boksen. 
 
I PD Graf kan du lave din figur 
til halv størrelse. 
 
Inden du kopierer din graf i 
Excel, klikkes på PowerPoint. 
Så er skrifttyper og opsætning 
klaret for dig. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Hvor er de lange renter på vej hen i Europa og USA? 

› Siden 1980’erne har de lange renter 

ligget lidt over væksten i nominel 

BNP 
 

› De høje realrenter afspejler at 

centralbankernes har haft fokus på 

inflationsbekæmpelse 
 

› Fremadrette vil centralbankernes 

prioritering være anderledes, da der 

er behov for at skabe vækst og lette 

omkostningerne ved de høje 

gældsbyrder 
 

› Ikke mindst i Europa taler det for et 

regime med renter i underkanten af 

den nominelle BNP vækst, svarende 

til perioden 1950-70 
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10 årige US renter versus BNP vækst 
  

Forskel mellem 10 årige US renter og BNP 
vækst  



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Hvad karakteriserer den aktivklasse? 

OPP – en del af de stabile alternativer 

› En forventning om et stabilt cash-flow og tilsvarende stabil 

indtjening 

› Afkast i niveauet omkring børsnoterede aktier – meget 

afhængig af, illikviditetspræmie, risikopræmier etc. 

› Et afkast, som ikke følger konjunkturerne, og dermed har en 

stabiliserende effekt på den samlede portefølje 

  

› Det stabiliserende element i cash-flowet kan f.eks. opnås ved:  

› Rådighedsbetaling (betaling for at stille aktivet til rådighed, som er 

uafhængig af brugen heraf)  

› En vis beskyttelse mod konkurrence 

› Statslig subsidieret indtjening eller lange afsætningsaftaler med 

kreditværdige parter 

› Regulerede aktiver 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Eksterne billeder 
Org.diagrammer 
Tegninger mv. 
Skriftstørrelse: 16 
Streger: ¼ tykkelse 
 
GODT TIP: Brug en skygge på 
billed- eller figur effekter til at 
sætte en skygge på et eksternt 
billede. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Trade-off’et mellem risiko og potentielt afkast 
Stærkt simplificeret 

8 

Risiko 

Afkast 

'Risikofri 
statsrente' 

Illikviditets- 
præmie 

 
risikotillæg 

Andre 

Investering  
omfatter  
samtlige  

risici 

Pension- 
Danmark  
har fokus 

her 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 
 

Screendumps 
For at sætte et kopieret 
screendump ind: 
 

Marker kassen 
Klik: Ctrl V 
 
GODT TIP: Brug 
Microsoft’s Onenote til at 
”klippe” et billede fra din 
skærm. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Afkastkrav i OPP-projekter kan ikke misforstås  
Selvom nogle har svært ved at lade være… 

Kilde: Eldrup & Schütze (2013): Organisering og finansiering af offentlige infrastrukturprojekter 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Forudsætninger for, at OPP-organisering er velegnet 

› Driftsudgifter udgør relativt betydelige beløb i forhold til 

anlægssummens størrelse 

 Grundlag for totaløkonomisk optimering 

 

› Eventuelt et element af gentagelse 

 Erfaringer kan sikre optimering af efterfølgende projekter 

 

› Eventuelt en vis brugerbetalingsandel 

 Mulighed for optimering af efterspørgslen 

 

› Kompleks interessentstruktur 

 Mulighed for optimering i forhold til forskellige grupper 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

PensionDanmarks krav til OPP / infrastrukturprojekter 

› Stabilt og forudsigeligt afkast 

› Lav efterspørgselsrisiko og lav korrelation med konjunkturcyklen 
 

› Langsigtet investering (+20 år) 
 

› Ingen / ubetydelig konstruktionsrisiko 
 

› Begrænset risiko i afsætningspris (fx elpriser) 
 

› Begrænset politisk risiko 
  

› Samarbejde med erfarne aktører (konstruktør/operatør) 
 

› Fælles interesser 

› Fx gennem en betydelig ejerandel i investeringens varighed 
 

› Ingen eller begrænset gearing  

 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Billede 
Skal afspejle dit 
budskab – og din 
målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Case 1: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm   

› Første svenske OPP-hospital. 

320.000 m2 

 

› Aftale på plads i 2010. 

Færdigbygget i 2017. Drift til 2040 

 

› PensionDanmark investeret via 

engelsk infrastrukturfond – 

Innisfree 

 

› Samlet investering på 12 mia. kr. 

› PensionDanmark:  i alt 100 mio. kr. 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Case 2: Psykiatrisk Hospital, Vejle 

› Det første offentlig-private hospitalsbyggeri i Danmark og et af 

de største enkeltstående OPP-projekter herhjemme 
 

› Konsortiet, som har vundet opgaven, består af PensionDanmark, 

PKA, Sampension, entreprenørkoncernen MT Højgaard og 

administrationsselskabet DEAS 
 

› MT Højgaard skal stå for  

opførelse og driften i 25 år  

sammen med DEAS 

 

› Investering: 430 mio. kr.   

 

› Bygges sammen med Vejle  

Sygehus via en tunnel 
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Mulige OPP-projekter 

› Transport 

› Havnetunnel i Kbh. 

› Motorvej mellem 

Næstved og Rønnede 

› Broer ved Randers Fjord 

og Roskilde Fjord 

› Fast forbindelse over 

Kattegat 

› Jernbanetunnel mellem 

København og Malmø  

› Letbane ved København, 

Odense, Aarhus og 

Aalborg 

› Motorvej ved Hærvejen 

› Tredje Lillebæltsbro 

› Tredje 

Limfjordsforbindelse 
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› Service  

› Samtænkning af skolebyggerier 

› Andre bygningsrelaterede OPP-projekter, 

jf. vores samarbejde med DEAS, MTH, 

PKA og Sampension 

 

› Forsyning 

› Affaldssorteringsanlæg på Sjælland 

› Fjernvarme 

› Havmølleprojekter (Kriegers Flak, Horns 

Rev 3 og kystnære parker) 

› Kloaker 

 

 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Produktivitetskommissionens anbefalinger vil styrke 
markedet for OPP i Danmark… 

› OPP-projekter skal alene anvendes som en samarbejdsform, der 

kan give en mere effektiv opgaveløsning 

 

› Der skal udarbejdes en liste med besluttede OPP-projekter af et 

passende omfang for flere år ad gangen med henblik på at 

skabe et stabilt marked for OPP-projekter 

 

› De danske OPP-kompetencer skal styrkes og samles centralt i et 

center med praktisk erfaring, der kan indsamle viden om og 

erfaringer med OPP samt yde bistand til offentlige myndigheder, 

der ønsker at iværksætte OPP-projekter 

 

› Tildelingsproceduren for deponeringsfritagelse i forbindelse med 

OPP-projekter skal gøres hurtigere og mere gennemsigtig 
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Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Tekst 
Brug stikord og lav et 
ekstra linjeskift efter 
hvert punkt. 
 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

Finanstilsynet: Alternative investeringer, feb. 2014 

…og Finanstilsynet holder øje med tilhørende risici 

› Afkastkravet kvantificeres ud fra den langsigtede risikofrie rente 

tillagt en relevant risikopræmie og likviditetspræmie, der 

fastsættes ud fra udvalgte eksisterende aktiver 
 

› Likviditetspræmien kvantificeres fx ved at sammenholde illikvide 

børsnoterede obligationer med likvide børsnoterede obligationer 
 

› Validering af værdiansættelserne sker gennem en til formålet 

nedsat uafhængig funktion 
 

› Der foretages løbende følsomhedsanalyser af de væsentlige 

forudsætninger for værdiansættelsen 
 

› Due dilligence processen er karakteriseret ved at være meget 

omhyggelig proces, hvor væsentlige parametre. Afhængig af 

kompleksiteten anvendes eventuelt eksterne rådgivere 

16 



Korte guidelines: 
 
Ændr ikke på 
skriftstørrelser. 
 
Overskrift 
Hvis to linjer, del op i 
hoved- og under. 
 
Eksterne billeder 
Org.diagrammer 
Tegninger mv. 
Skriftstørrelse: 16 
Streger: ¼ tykkelse 
 
GODT TIP: Brug en skygge på 
billed- eller figur effekter til at 
sætte en skygge på et eksternt 
billede. 

 
Dogmeregler: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 

På Falderebet: Flere byder sig til => Bedre marked 
Men næppe samme deltagelse i risikotagningen 
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OPS 



Korte guidelines: 
 
Billede  
Brug et billede som 
afspejler dit budskab 
– og din målgruppe. 
 
De billeder du kan hente ved 
klik på ikon understøtter 
PensionDanmarks fotostil og er 
behandlet og skåret herefter. 

 
Forside 
[Titel] 
[Dato] 
 
Afslutning 
[www.pension.dk] 
[Kontaktoplysninger] 
 
 
 
 
 
 
Dogmeregler 
til din 
præsentation: 
 
1 Ét budskab 
2 Stikord 
3 PD farver 
4 Enkelthed 
5 Professionalisme 
 
 
 
 
 

Tak for ordet 

jcs@pension.dk 


