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121241 9/2006 4I DR-ØKONOMI/FLYVBJERG, Professor: Uansvarlig planlægning af DR-byggeri

De problemer, som nu har ramt DR Byen i Ørestad, kunne være undgået, hvis man havde lagt et realistisk budget, vurderer professor Bent Flyvbjerg.

Den samlede regning for det prestigefyldte DR-byggeri i Ørestad kan meget vel komme til at lyde på mere end de fire milliarder kroner,
som Danmarks Radio foreløbig har meldt ud.
Det er nemlig langt fra sikkert, at den seneste budgetoverskridelse på 600 millioner kroner også bliver den sidste. Professor Bent Flyvbjerg
fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitet vurderer, at risikoen for at projektet vil løbe ind i nye økonomiske
problemer, er fifty-fifty.
- Sidste gang fik vi at vide, at det ville være meget usandsynligt med flere budgetoverskridelser, men nu er der altså tale om en
overskridelse, der er dobbelt så stor som den første. Da der stadig er halvandet års anlægsarbejde tilbage, kan man forestille sig, at flere
ting vil kunne gå galt. Det kan for eksempel være tvister mellem entreprenører og bygherre, hvilket ikke er ualmindeligt, siger Bent
Flyvbjerg.
Han bygger ikke mindst sin vurdering på erfaringer med andre offentlige byggeprojekter som Storebæltstunnelen og landanlæggene på
Øresundsforbindelsen.
- Det er et meget fast mønster for den her type byggerier, at budgetterne stiger efterhånden, som anlægget skrider frem. Det gælder for 9
ud af 10 projekter. Faktisk er det så forudsigeligt, at man med en forsvarlig budgetlægning havde indbygget risici og reserver i budgetterne.
Men det har man ikke gjort, og det er dybt uansvarligt. Ansvaret ligger hos dem, der har lavet de oprindelige budgetter, som har været for
lave og undervurderede, siger Bent Flyvbjerg.
Selv om den nuværende direktion i Danmarks Radio ifølge Bent Flyvbjerg har "arvet et problem, der er blevet bagt ind i projektet fra
begyndelsen", fritager det ikke DR-ledelsen for ansvar. Og professoren finder det uforståeligt, hvis generaldirektør Kenneth Plummer først
den 18. august fik kendskab til den seneste budgetoverskridelse.
- Set udefra må man undre sig over, hvordan det kan gå til, at generaldirektøren ikke før har fået noget at vide om en ekstraomkostning
på 600 millioner kroner. I så fald må Kenneth Plummer interessere sig for, hvordan han kan have en organisation, der informerer ham så
dårligt, siger Bent Flyvbjerg.
Han finder det rigtigt, at det økonomiske kaos i DR-byggeriet har fået konsekvenser i form af økonomidirektør Bent Fjords afgang.
- Meget ofte får det ingen konsekvenser, når den slags sker. Derfor får man en dårlig adfærd, hvor mantraet er, at det er lettere at få
tilgivelse end tilladelse, siger professor Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet.
/ritzau/

