
Otte milliarder kr. Det er, hvad blot en håndfuld
store danske entreprenørprojekter har over-
skredet deres budgetter med inden for de sidste
års byggeboom. Balladen om Danmarks Radios
skandalebyggeri i Ørestaden er i den forbindel-
se kun bemærkelsesværdig i forhold til den sto-
re omtale, sagen fik – ikke for budgetoverskri-
delsen. Det viser Ugebrevets gennemgang af et
udvalg af de seneste års store danske byggesager,
der har givet store ekstraregninger til alle i bran-
chen.

Fire milliarder kr. på Storebæltsbroen. 2,4
milliarder på Metroen. Og læg dertil godt en mil-
liard kr. på Danmark Radios byggeri på Amager.
For blot at nævne nogle eksempler. Det er de
store tals lov, når Danmark kaster sig ud i store
entreprenørprojekter. Vel at mærke i ekstrareg-
ninger. Se figur 1. De mange eksempler peger
alle i retning af en syg dansk byggekultur: Alle ak-
tører ved fra starten, at projekterne bliver dyre-
re end budgettet, men ingen siger noget. Frygten
er, at milliardprojekterne ikke bliver gennem-
ført, hvis alle kender den rigtige pris.

“De store projekter kan ikke gennemføres
uden, at man lyver for dem, der skal betale. I det
offentlige er det borgerne, man lyver for. Vi er
ude af stand til at træffe beslutning med de re-
elle omkostninger, der er forbundet med pro-
jekter af den størrelse. Så er det for dyrt til at bli-
ve godkendt. I stedet opstår der en uhellig alli-
ance, hvor ingen, der er forbundet med projek-
tet, tør råbe vagt i gevær fra starten. Hvis vi ken-
der de reelle omkostninger, bliver der nemlig
ikke bygget,” siger Lars Goldschmidt, direktør
i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

Han tilføjer, at alle involverede typisk ender
med at blive glade for projektet alligevel, selv-
om det har kostet milliarder mere end forven-
tet. Den ”uhellige alliance”, Goldschmidt hen-
tyder til, består af bygherren, entreprenøren og
de rådgivende ingeniører på projektet. Når den
uhellige – og uheldige – alliance overhovedet
kan opstå, skyldes det primært en række ledel-
sesmæssige problemer i byggebranchen. 

• MONUMENTET. Bygherren på de store projek-
ter er fra start optaget af at skabe historie.
Bygge stort, flot og imponerende. Der går
ikke lang tid fra kontrakten er underskrevet,
før bygherren har nye og dyrere ønsker. 

• DYRT ER GODT. Bygherrens rådgivere har
ingen interesse i at bygge til prisen.
Arkitekter og andre rådgivere, som f.eks.
ingeniører, er typisk lønnet med en procent-
del af projektets endelige værdi. Deres inci-
tament ligger nærmere i at bygge stort – det
giver flere penge. Samtidig kan de over for
andre kunder sælge sig selv på projektets
størrelse.
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En syg kultur

Alle ved at de store prestige
byggerier bliver dyrere end
budgetteret – men ingen
siger noget.

De store tabsgivende byggeprojekter hober sig op herhjemme  –  Ikke bare bygherrerne
taber milliarder –  Også entreprenørernes økonomi er hårdt belastet  –  Paradoksalt nok
tjener de samme koncerner penge i udlandet  –  Incitamentet til at bygge billigt mangler

Danmarksmester i 
ekstraregninger

Figur 1: Prestigebyggeri har det med at sprænge rammerne.

Kilde: Bygherrerne, Mandag Morgen.

MM | Det koster mere, end de siger

Storebæltsbroen
Metroen
DR
Hilton, Lufthavnen 
Terminal 3, Lufthavnen
Diamanten

Total

Projekt, mio. kr.
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389

31.768

Budget Endelig pris
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12.100
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464
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9
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• LOVEN OM TAL. Entreprenørerne er primært
optaget af deres egen økonomi, som i
mange år har været direkte elendig. Og når
først bygherren begynder med sine nye
ønsker, er det som at skrive en blankocheck
til entreprenøren, siger branchekilder. 

Alt i alt er der tale om en byggekultur, hvor pro-
blemerne tårner sig op. Ugebrevet har været på
rundtur i den danske entreprenørbranche, hos
bygherrerne og de rådgivende ingeniører. De tre
parter giver her et bud på, hvorfor det så ofte går
galt med store byggerier i Danmark. Både i det
private erhvervsliv og det offentlige. 

De naive bygherrer
Ganske vist gennemføres langt de fleste bygge-
projekter i Danmark til prisen. Men på de store
prestigeprojekter går det ofte galt. Og nu tyder
meget på, at den også er gal hos landets anden
store tv-station. TV 2 er nemlig bygherre på et
nyt hovedkontor i København med hjælp fra
Magistrenes Pensionskasse. Det byggeri har al-
lerede været gennem flere budgetforhøjelser.
Blandt andet som følge af et ønske fra medar-
bejderne om fitnesscenter og biograf i de nye
bygninger på Teglholmen i Sydhavn. 

Ifølge Ugebrevets beregninger har der siden
projektets start sidste år været tale om en god-
kendt udvidelse af budgetterne på op mod 60
pct. En udvikling, der dog ikke bekymrer tv-sta-
tionens økonomichef, Anders Kronborg: “Der er
tale om, at vi siden projektets start har fået en
nyhedskanal og en radiostation oveni. Dem skal
der jo også være plads til,” siger han. 

Men TV 2 er langt fra alene om at stå med et
byggeri, der på udgiftslinjen vokser og vokser. For
år tilbage skred budgettet på et boligbyggeri i
Ørbækgård i Nordsjælland. Her lyder vurderin-
gerne, at Skanska alene tabte op mod en milli-
ard kr., inden entreprenørkoncernen trak sig ud
af projektet. Også Operaen siges at have kostet
hr. Møller ganske meget mere end planlagt. Det
vil hverken A.P. Møller eller Operaen selv be-
kræfte, men ifølge branchekilder skulle bud-
gettet også være overskrevet med et trecifret mil-
lionbeløb. 

Årsagerne til, at bygherrerne så ofte lander i
den situation, er:

• DÅRLIG PROJEKTSTYRING. Det er ofte folk, der
ikke har erfaring med byggeri, som sættes
til at styre projekterne. De har ingen bag-
grund inden for byggebranchen og er oppe
mod drevne folk med 20-30 års erfaring.

• DÅRLIG RÅDGIVNING. Både de rådgivende
ingeniører og entreprenørerne følger deres
egen dagsorden, særligt når projekternes
økonomi er under pres. Rådgivningen er tit
ikke uvildig. Tværtimod er der opstået
udtrykket CMA-rapporter (Cover My Arse),
når rådgivere og entreprenører skal fordele
ansvaret for en presset økonomi i projektet.
”Der sker ikke sjældent det, at rådgiverne
gerne vil undersøge og lave rapporter over
noget, som fjerner fokus fra de virkelige
problemer på et projekt,” siger underdirek-
tør Mogens Kornbo fra Københavns
Lufthavne, som har stået for store projekter
i forbindelse med lufthavnens udvidelse.

• MANGEL PÅ AKTIVT EJERSKAB. Ingen ønsker
at tage ansvar. Det er sjovere at få sine
ønsker opfyldt på projektet og tilføje nye
ideer. ”Man skubber en inkompetence vide-
re ned i sin egen virksomhed, fra direktørni-
veauet længere ned i organisationen, i ste-
det for at hyre professionelle folk. Men man
kan ikke købe noget, man ikke forstår. Alle
bygherrer er nødt til at opbygge disse kom-
petencer in house, selvom det måske ikke er
tit, de bruges. Men man skal tænke på, at
det er projekter, hvor virksomhedens ve og
vel er på spil,” siger Lars Goldschmidt.

De forsvundne penge 
Når bygherrerne må udskrive ekstraregninger,
skulle man tro, at entreprenørerne og de rådgi-
vende ingeniører skovler penge ind. Men det er
langtfra tilfældet. Gennem de sidste ti års byg-
geboom har entreprenørerne paradoksalt nok
ikke tjent penge. Lidt bedre går det de rådgi-
vende ingeniører, men det er ikke prangende.
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Pauver indtjening

På trods af byggeboom
spinder hverken
entreprenører eller rådgivere
guld.

Bygherrerne savner
ekspertise, og rådgiverne er
ofte en ringe hjælp på de
store byggesager, lyder
kritikken.

Figur 2: På trods af byggeboom og fyldte 
ordrebøger tjener ingeniørerne ikke penge.

Kilde: Regnskaber fra de tre koncerner.
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I Skanska har man lidt et stort trecifret milli-
ontab over de sidste fem års omsætning på
næsten 20 milliarder kr. Halvårsregnskabet hav-
de en overskudgrad på minus 0,8 pct. MT
Højgaard har samlet set over de sidste fem år
præsteret underskud af en omsætning på 40 mil-
liarder kr. I første halvår i år præsterede kon-
cernen en overskudgrad på 0,8 procent. I NCC
går det lidt bedre, men slet ikke godt nok. Se fi-
gur 2.

Spørger man entreprenørerne selv, er årsa-
gen netop, at alt for mange sager går galt. Ganske
vist er der hvert år kun en håndfuld projekter i
hvert selskab, der løber af sporet. Men det er nok
til at ødelægge hele selskabets indtjening. 

Entreprenørerne siger lige ud, at det er de
dårlige byggesager, der giver dem en kronisk
dårlig indtjening. De bliver konstant konfron-
teret med nye ønsker og krav til materialer og
konstruktioner på de store projekter. Kort sagt
sker der det, at bygherren begynder at dag-
drømme. Og her støttes han af en rådgivende
ingeniør, som er lønnet af kontraktens størrel-
se, og derfor ikke har noget incitament til at be-
grænset projektet størrelse.

Økonomidirektør i Skanska, Hans Hogrebe,
erkender, at man slet ikke tjener penge nok som
entreprenører i Danmark: 

”Vi har nok nogle specielle strukturer, som
gør det meget svært. Andre brancher ville jo dø
af grin, hvis de så, hvad vi tjente. Er det f.eks. ri-
meligt, når man har en fast kontrakt, at man
som kunde begynder at drømme videre gennem
hele projektet? Vi har mere end 400 byggesager
om året. Det er en håndfuld, som går galt og
ødelægger vores indtjening,” siger han. 

I entreprenørbranchen kender man alt til skuf-
fede kunder. Kunder, der har haft for travlt med
at skrive kontrakt og komme i gang, når først

pengene er bevilliget fra bestyrelsen eller poli-
tikerne. 
Administrerende direktør Kristian May fra
Danmarks største entreprenørkoncern, MT
Højgaard, mener det er svært for entreprenøren
at agere i det spil: 

“Når det først går galt, er det typisk afstem-
ningen af forventninger mellem sagens parter,
den er gal med. Man troede, man skrev under
på noget, men undervejs ønsker man noget an-
det og mere. Problemet for vores vedkommen-
de er, at vi får meget kort tid til at byde på no-
get, andre har kigget på i årevis. Og problemet
kan være skabt fra starten, når man endelig har
fået bevillingen, skal det hele ofte gå meget
stærkt,” siger han. 

Samtidig er det næsten altid engangsprojek-
ter, når der bygges stort. Dermed kender par-
terne typisk ikke hinanden. 

“Man vil tjene penge og videre i teksten. Ingen
tænker på at opbygge et godt og langvarigt sam-
arbejde. Der er meget få store projekter i
Danmark, modsat andre lande, hvor man også
skal arbejde sammen næste gang. Det er klart
en årsag til, at der kan opstå problemer på de

store projekter,” siger underdirektør Mogens
Kornbo fra Københavns Lufthavne.

Han erkender, at bygherrerne selv ofte er me-
get dårligt forberedte og undervurderer projek-
ternes kompleksitet. 

Bygherrerne kan dog også pege på en række
problemer i forhold til entreprenørernes andel
i de store projekter: 

• INTERN KAMP MELLEM ENTREPRENØRERNE.

Når økonomien kommer under pres, er
entreprenørerne i et konsortium umulige at
have med at gøre. Er de først begyndt at tabe
penge på et projekt, står den på damage
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Ansvarsforflygtigelse

Når først det går galt, og
økonomien for alvor skrider,
har alle travlt med at
beskylde hinanden for fejl.

På byggemøderne bliver stemningen hurtig
forfærdelig og ubehagelig, når budgetterne
bliver overskredet. Så handler det kun om,
hvem der har fejlet, og hvem der får skylden og
bøderne. 

Mogens Kornbo, underdirektør



control. Det, erkender Kristian May, kan
være tilfældet: ”Marginerne på så store pro-
jekter er små, men konsekvenserne så store,
at det er klart, at der ikke er langt til at vare-
tage sine egne interesser.”

• KRONISK DÅRLIG INDTJENING. På grund af de
få, men store, projekter, der går dårligt og i
den grad belaster bundlinjen, er der et
ekstra stort pres på økonomien hos danske
entreprenører. 

• DET ER DE ANDRES SKYLD-ATTITUDE. Entre-
prenørerne har bildt sig selv ind, at proble-
met altid ligger hos de andre, lyder det fra
bygherrerne. Det kan belaste samarbejdskli-
maet på projekterne. 

• HYPPIGE LEDELSESSKIFT. Når projekterne går
galt, skifter man bare projektledelsen ud og
starter forfra. Det sker tit tre gange i løbet af
et projekt. Man gør det, fordi stemningen er
så belastet, at folk ikke kan arbejde sammen
mere.

“Det er meget ubehageligt, når ens entrepre-
nører begynder at tabe penge på en opgave. Så
ændres hans indstilling til projektet fuldstæn-
dig. Han er ikke længere interesseret i at fær-
diggøre det, men i at komme ud med så lille et
tab som muligt,” siger underdirektør Mogens
Kornbo fra Københavns Lufthavne og fortsæt-
ter:

“På byggemøderne bliver stemningen hurtig
forfærdelig og ubehagelig, når budgetterne bli-
ver overskredet. Så handler det kun om, hvem
der har fejlet, og hvem der får skylden og bø-
derne. Man begynder hurtigt at skændes, når
økonomien strammer til.”  

Men også de rådgivende ingeniører og arki-
tekterne kan være svære at håndtere for bygher-
ren, som ingen erfaring har med byggeri – og
da slet ikke i den størrelsesorden. Her peges især
på, at det procentbaserede aflønningssystem er
problematisk, da det nærmest virker som et in-
citament til at gøre projektet dyrere. For heller ik-
ke rådgiverne tjener nok under byggeboomet.
Se figur 3.

Et dansk problem
Ser man sagen fra entreprenørernes side af bor-
det, tyder meget på, at Danmark har et særligt
problem. De store entreprenører som NCC og
Skanska, der arbejder i hele verden, har i hvert fald
langt bedre økonomi i udlandet. Deres koncern-

regnskaber viser, at de tjener næsten dobbelt så
meget på driften ved at drive entreprenørvirk-
somhed i andre lande end Danmark.

Det bekræftes også af deres aktiekurser. Ser
man på både Skanska og NCC, er deres aktie-
kurser i Stockholm mere end fordoblet over de
sidste fem år. Derimod har danske MT Højgaard
– gennem den børsnoterede ejer Højgaard
Holding – slet ikke kunnet følge den udvikling.
Se figur  4. Men det kan jo skyldes andre årsager
– blandt andet at Højgaard Holding er en meget
illikvid aktie.

Alligevel er der flere ting, som peger på, at
det danske byggemarked har særlige problemer.
Et af de største og mest vellykkede entreprenør-
projekter i Danmark i senere tid er Øresunds-
broen. Et milliardprojekt, der blev færdigt til ti-
den – og til prisen.

Her siger administrerende direktør Sven
Landelius, at det bestemt ikke var et projekt uden
problemer: “Men vi fokuserede meget på at få
de forskellige entreprenører til at samarbejde.
Vi indførte bonusordninger efter devisen “no-
get til alle”. De skulle samarbejde om at blive
færdige til tiden. Og det blev vi, så det udløste
en meget stor millionbonus til alle. Det kan være
vejen frem at indføre den slags bonusser, som
sikrer, at alle samarbejder, selv hvis der er pro-
blemer. Men det er ikke den eneste måde,” si-
ger han.

I Danmark er det meget svært at vinde gehør
hos bygherrerne for udbetaling af bonusser, når
store projekter går godt. Her lyder spørgsmålet,
hvorfor skal man give bonus, for at folk blot ud-
fører deres arbejde? Særligt hvis økonomien i et
projekt allerede er under pres.

Men Sven Landelius oplyser, at Sverige be-
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Figur 3: Heller ikke de rådgivende ingeniører kan prale af en prangende økonomi.

Note1:  Femårstal. Overskudsgrad og antal medarbejdere er gennemsnit.
Kilde: Årsrapporter.

MM | Rådgivernes økonomi er presset

Omsætning, mio. kr.
Drift, mio. kr. 
Overskudsgrad, pct.

1.632,0
62,0

3,8

2.016,4
54,0

2,7

2.605,3
33,0

1,3

2.594,3
91,0

3,5

2.676,5
117,0

4,4

Omsætning, mio. kr.
Drift, mio. kr.
Overskudsgrad, pct.

1.513,0
-64,0

-4,3

2.191,0
-47,0

-2,1

1.990,0
-55,0

-2,8

1.970,0
63,0

3,2

2.067,0
113,0

5,5

Omsætning, mio. kr.
Drift, mio. kr.
Overskudsgrad, pct.

1.442,0
80,0

5,5

1.496,0
64,0

4,3

2.641,0
109,0

4,1

3.166,0
177,0

5,6

3.513,0
204,0

5,8

Carl Bro

Rambøll

COWI

MM | Ændre dig eller dø

Derfor går det galt:

• Brist af bygherrefunktionen.

• Ændringer i ledelsesfunktio-
ner og projektindretning.

• Forkert og uerfaren beman-
ding.

• Dårligt samarbejdsklima.

• Ressourcebrister.

• Brister i vilje og engage-
ment.

• Svigtende kommunikation
mellem partnerne.

• Ikke gennemtænkt fra
begyndelsen.

Derfor går det godt:

• Engageret og kompetent
ledelse.

• Fælles mål er lig med fæl-
les incitament.

• Tydelige ansvarsgrænser.

• Høj kompetence hos alle
involverede.

• Veldefineret projekt.

• Få ændringer under 
produktion.

• Gennemarbejdet tidsplan og
omkostningsanalyse.

• Gennemtænkt og standardi-
seret koncept.

• Åbenhed.

Kilde: SVRs kompetenceråd. ”Ändra
er eller dö”. En publikation fra
Svenska Väg- og vattenbyggares
Riksförbund, 2004.



stemt også har haft deres andel af store projek-
ter, hvor økonomien er skredet undervejs. Han
sidder i dag med i et udvalg nedsat af det sven-
ske vej- og vandvæsen. Et slags kompetenceråd,
som skal give branchen anbefalinger. Den se-
neste rapport hedder “Ændr dig eller dø”. Se og-
så tekstboks.

I Bygherreforening har sekretariatsleder
Henrik L. Bang også forsøgt med den slags ana-
lyser, bl.a. “Projekt Hus” og “Det Digitalt
Byggeri”: 

“De fleste lande arbejder med de samme pro-
blemer, når det kommer til den slags projekter.
Vi arbejder meget på at få lukket hullet mellem
de projektudførende og bygherren. Vi forsøger
at få entreprenøren til at tage mere ansvar for
projektet. Det har der mere været tradition for i
udlandet med totalentrepriserne. Det kan jo i

sig selv være årsagen til, at de f.eks. også tjener
flere penge i udlandet,” siger han.

Administrerende direktør Jens Klarskov fra
Dansk Byggeri mener dog ikke, der bliver gjort
nok for at skabe bedre rammer for de store byg-
gerier: 

“Det er da oplagt at få nedsat et udvalg på
tværs af brancherne. I Sverige og Norge har man
erfaringer med den slags arbejde, og det er da
oplagt at se den vej. Vi har ikke noget, der lig-
ner i Danmark. Hvis man snakker om rappor-
ter som “Det Digitalt Byggeri” og “Projekt Hus”,
svarer det jo til at prøve at forstå verdensrum-
met ved at se på månen. Nej, der skal mere til, og
vi deltager gerne,” siger direktøren. 

Han er også stærk tilhænger af bedre incita-
mentsordninger i byggeindustrien: “Det behøver
ikke være det rigtige hver gang. Men det kan
være en oplagt mulighed til at løse nogle af de
konflikter, der kan opstå i byggerier af den størrel-
se. Jeg tror, det er helt oplagt, at vi skal se en
større grad af partnersamarbejde og bedre in-
citamentsordninger. Det ville løse mange pro-
blemer.” MM

Carsten Vitoft | mm@mm.dk
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Figur 4: Skanska og NCC, der opererer i Udlandet, har større succes med pengesager 
end danske MT Højgaard.

Kilde: Skanska, NCC og Fondsbørsen.

MM | De kan i Sverige - men ikke i Danmark
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Svenskerne kan

I Sverige har en
bonusordning efter devisen
“noget til alle” fået parterne
til at fokusere på
samarbejde.


