Ekspert: Giv pisk og gulerod til bygherrer - dr.dk/DR1/Penge

DR

Til
forsiden

Nyheder

TV

Radio

Om DR

Side 1 af 2

Oversigt

søg her

Statslige byggeprojekter går næsten
konsekvent langt over det budgetterede.
Foto: Ricky John Molloy
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Budgetoverskridelser ved store statslige byggerier er desværre blevet normen i Danmark, siger Professor
Bent Flyvbjerg. Storebæltstunnelen blev 120 procent dyrere, metroprojektet 154 procent. Og DR-Byen er
med i den liga.
- Det er nærmest som en fast drejebog. Udgifterne bliver fastsat lavere, og indtægterne højere, end de
faktisk bliver. I nogen tilfælde er det bevidst, eller andre gange ubevidst, fordi man er ramt af ubegrundet
optimistisme, men bundlinien er, at det ofte går galt, siger Professor Bent Flyvbjerg.
- Det er ligesom en dobbelt boomerang, først kommer der overskridelser, som ved DR-Byen og senere
kommer der så manglende indtægter, som ved metroen. Så man har to processer der kører skævt.
Der findes bedre metoder
Den magiske formel er at bruge bedre metoder. Der skal være belønning for at lave nøjagtige budgetter,
og straf til dem der bevidst underbudgetterer.
Og så skal det være Finansministeriet der skal med som kontrollant, for det er det stær-keste ministerium.
Hvis de ikke stiller sig bag, så kommer det ikke til at virke.
Herhjemme er det danske finansministerium indstillet på at se nærmere på de dansk ud-viklede metoder,
der allerede har fundet udbredelse i vore nabolande.
Storbritanien viser vejen
I Storbritanien er det finansminister Gordon Brown der kontrollerer store byggeprojekter.
I 2003 vedkendte man sig at der var store problemer.
I dag er Bent Flybjergs metoder brugt i England, og det virker. Også Holland og Sydafrika er med på de
nye metoder. Også i USA er man ved at overveje at indføre modellen.
- Det virker, og det er det vigtigste. for der er store omkostninger, hvis man ikke styrker kontrollen. I
Grækenland faldt hele landets kreditværdighed, ovenpå de dyre olympiske byggerier, så det kan påvirke
kraftigt, slutter Bent Flyvbjerg.
Skrevet af: Lasse A Soll Sunde
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