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Topjob på Oxford til dansk vagthund: Nu får politikerne
fred
Budgetoverskridelsernes vagthund nr. 1 overlader økonomien i Metrocityring og
Femernforbindelse til andre for at tiltræde drømmejob i Oxford.
Af Birgitte Marfelt, tirsdag 06. jan 2009 kl. 15:59

Danske politikere kan ånde lettet op. Professor på Aalborg
Universitet, Bent Flyvbjerg, der i en række år har gjort
livet surt ved at kritisere danske beslutningstagere med
gigantoverskredne anlægsbudgetter, er udnævnt til
forskningsleder og professor på det berømte Oxford
Universitet.
Flyvbjerg skal stå i spidsen for et nyoprettet
forskningscenter om styring af de såkaldte
megaprojekter, hvilket blandt andet vil sige
milliardinvesteringer i byggeri, transport og it. Centret er
tværfagligt og omfatter ingeniørvidenskab, management,
jura, planlægning og politik.
»Professoratet har særligt fokus på budgetoverskridelser
og forsinkelser, som dem vi kender fra DR-Byen og
Købemhavns Metro,« oplyser Bent Flyvbjerg, der igennem
et stykke tid har været udsat for overtalelsesforsøg, siden
han første gang takkede nej.

Bent Flyvbjerg skifter fra vagthund i
budgetoverskridelser og professor på
Aalborg Universitet til stilling som
forskerleder på Oxford Universitet i
England.

Men Danmark står ikke alene med anlægsprojekter med vildtvoksende budgetter. Problemet er
internationalt, så til sidst fik han tilbuddet, han ikke kunne sige nej til og starter 1. april.
Bent Flyvbjerg har stor faglig indsigt i problemfeltet, så skønt han er kendt som kompromisløs
kritiker, er hen blevet inviteret af bl.a. Transportministeriet til at give gode råd om, hvordan
budgetoverskridelser kan undgås.
Bent Flyvbjerg har i adskillige år ledet en forskergruppe på Aalborg Universitet om
megaprojekter, og satte selv kronen på værket i 2007 med en meget omtalt dansk
doktorafhandling – Flyvbjergs anden - hvor han fokuserer på årsag og især løsninger på det
efterhånden globale problem.
»Jeg er virkelig ked af at forlade Aalborg Universitet og mine dygtige forskningskolleger. Jeg har
været med til at bygge universitetet op næsten fra starten i 1979, og føler derfor et stort
tilhørsforhold og ejerskab for AAU,« siger Bent Flyvbjerg, der på anden side ikke kunne modstå
den faglige udfordring, der ligger i at komme til et af verdens absolut førende universiteter og få
et professorat med mange midler på netop det felt, hvor han har sin spidskompetence.
Til gengæld vil han forsøge at skabe en tæt forbindelse mellem Oxford-gruppen og
forskergruppen fra Aalborg:
»Det vil der kunne komme noget stort ud af, og som dansker ønsker jeg at bidrage til, at
Danmark bevarer sin ledende internationale position i forskning om megaprojekter,« siger Bent
Flyvbjerg.
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SP ØRG SCIENTAR IET

Kan universet ende med at sprænge som en ballon?
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