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Politikere elsker at bygge og at stå i spidsen for store projekter. De signalerer, at politikerne har 

visioner, og særligt infrastruktur er synlige manifestationer af politikernes visionære handlekraft. 

Donald Trump har således massive investeringer i statslig infrastruktur som en del af sin plan, og EU-

Kommissionens formand Jean Claude Junckers plan fokuserer også på store, såkaldt fælles 

finansierede infrastrukturprojekter.  

I langt de fleste tilfælde er projekterne dog også unødvendige, alt for dyre, og solgt til vælgerne med 

løfter, der i bedste fald er varm luft.  

Som Bent Flyvbjerg, en af verdens førende eksperter på området, karakteriserer det typiske projekt, 

er det: "Over time, over budget, over and over again." Budgettet skrider næsten altid og projektet 

bliver forsinket ad flere omgange, men jo større, det er, jo mere umuligt er det at stoppe 

infrastrukturbyggeri. Skulle man rive det allerede opførte ned, ville det også koste offentlige midler, 

og vigtigst af alt ville det skade det politiske omdømme for alle i forligskredsen bag projektet. 

De fleste politikere hævder også, at projekterne skaber arbejdspladser. Letbaneprojektet i Aarhus er 

et klassisk eksempel, hvor det hævdes, at det sætter gang i byens vækst. Påstanden er næsten altid 

perfekt nonsens, men let at slippe afsted med. Borgerne kan jo "se" arbejdspladserne.  

Tager man et mentalt skridt tilbage, er virkeligheden anderledes. Arbejdsløsheden i byggeerhvervene 

var lav allerede, før projektet blev sat i gang, så beskæftigelsen ved letbanen må helt logisk være 

taget fra andre formål.  

Påstandene om nye arbejdspladser og ny dynamik er derfor nonsens: Arbejdskraften ved letbanen er 

taget fra andre steder i samfundet, hvor den var mere produktiv. Netto er samfundet således blevet 

mindre effektivt. 

Set med kølige, samfundsøkonomiske øjne burde ekspansionen af letbaneprojektet i Aarhus således 

stoppes øjeblikkeligt, da skaderne i princippet stadig kan begrænses.  

På samme måde burde Femern-projektet lukkes så hurtigt som muligt, hvilket Danmarks tyske 

partnere næppe ville protestere imod.  

Begge projekter er sandsynligvis en nettoudgift for det danske samfund på både kort og langt sigt. 

Som Produktivitetskommissionen viste, var en fjerdedel af alle danske infrastrukturprojekter 

vurderet, før de blev sat i gang, mindre værd, end hvis pengene havde stået på en bankkonto. Med 

de typiske budgetoverskridelser er langt de fleste rene tab for samfundet. 



Infrastrukturprojekter er nok pro-business, men de er ofte dybt skadelige for samfundet som helhed. 

De er desværre politisk særligt attraktive. Politikere kan vise "handlekraft" med dem, de er gavnlige 

for begrænsede særinteresser, og skadevirkningerne er ikke umiddelbart synlige for de fleste.  

De er, med andre ord, noget, enhver ærlig og nogenlunde kompetent politiker bør holde sig langt fra. 
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