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Interview: Hvad er meningen? »Det er lettere at få tilgivelse end
tilladelse«
Interview: Bent Flyvbjerg
Af Lars Hagen Petersen
STOREBÆLTSBROEN, Øresundsforbindelsen, metroen i København. DR Byen.
Store budgetoverskridelser på store offentlige byggeprojekter.
Vi spurgte Bent Flyvbjerg , professor i planlægning ved Aalborg Universitet:
Tegner der sig et mønster?
»Ja, helt klart. Mønsteret er, at budgetoverskridelser er det normale. Også store budgetoverskridelser«.
Så vi skal ikke være overraskede over budgetoverskridelserne for DR Byen?
»Nej, det er ingen overraskelse. Men det er ikke det samme som, at man skal acceptere det. Det er et problem,
man rent faktisk kan gøre noget ved«.
Hvordan?
»Det første skridt er at erkende problemet. Hvis ikke man erkender, at der er et problem, så kan man ikke løse
det. Der er ofte en slags virkelighedsflugt i sådanne projekter: Man lader, som om budgetoverskridelserne ikke
eksisterer. Det var tilfældet for den københavnske metro, ligesom det nu er for DR Byen«.
Hvad er andet skridt?
»Man skal sørge for at hyre arkitekter og entreprenører, som tidligere har bevist, at de kan føre projekter ud i livet
til budgettet og til tiden«.
Sætter man bevidst budgettet for lavt i store byggeprojekter?
»Ja, det gør man. Man underbudgetterer med henblik på at få sit projekt godkendt og bygget. Det er lettere at få
tilgivelse end tilladelse«.
Sker det kun for offentlige anlæg, eller er det også et problem i det private?
»Det er et stort problem i både offentligt og privat regi.«.
Uanset, hvor stort budgettet er, skal entreprenørerne nok sørge for at få brugt alle pengene. Er det ikke en god
grund til at underbudgettere?
»Det er et meget hørt argument for at underbudgettere. Men det er også et dårligt argument. Af flere forskellige
grunde: Én grund er, at man bare kan holde pengereserverne skjult. Det var f.eks. tilfældet med metroen i Madrid,
hvor man havde en fast, skjult budgetreserve på 30 procent.«.
»Én anden grund er, at hvis man er realistisk med budgettet og samtidigt har en pengereserve, har man et meget
mere stabilt projekt. Der opstår ikke politisk uro. Som der nu er med DR Byen. Som der var med Storebælt og
Øresund. Som der har været med Metroen hele vejen igennem. Den politiske uro er i sig selv fordyrende. Fordi
den destabiliserer projektet: De folk, som burde koncentrere sig om at bygge til tiden og til budgettet, koncentrerer
sig nu om at slukke politiske ildebrande. Og de bruger projektorganisationen på det«.
Er der behov for at nytænke fundamentet for at bygge stort og offentligt i Danmark?
»Ja. Med DR Byen og andre projekter kan man se med al ønskelig tydelighed, at der er et kæmpe problem. Så
man skal lade være med at opføre sig, som om det ikke er der. I stedet skal man tage tyren ved hornene.
Finansministeriet har et særligt ansvar for, at det sker, fordi det drejer sig om så store summer. Man skal lære af
det gode eksempels magt, nemlig udenlandske eksempler, hvor man har bygget til tiden og til budgettet. De
eksempler er ikke i flertal. Under ét ud af ti projekter bliver en succes. Men de findes. Og dem skal man tage ved
lære af«.
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