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Indledning

Hermed præsenteres Dansk Byggeris forventninger til konjunktur-

udviklingen i 2009 og 2010. Prognosen maler et dystert billede 

af udviklingen for byggeriet i de kommende år. Siden november 

måned, hvor Dansk Byggeri offentliggjorde sin seneste konjunktur-

update, er udviklingen yderligere forværret. 

Udsigterne for dansk økonomi i almindelighed og for bygge- og 

anlægssektoren i særdeleshed ser sorte ud, og der diskuteres 

blandt fagøkonomer og ikke mindst politikere, hvordan konse-

kvenserne af den globale økonomiske lavkonjunktur bedst kan 

imødegås. Denne analyse er foretaget med udgangspunkt i de 

politiske initiativer, som var kendt da redaktionen sluttede.

Analysen er udarbejdet af cand.polit. Vibeke Gaardsholt,  

cand.polit. Finn Bo Frandsen, cand. polit. Andreas Fernstrøm og 

stud.polit. Lars Olsen. Analysen kan hentes på vores hjemmeside 

www.danskbyggeri.dk/konjunkturanalyse

Redaktionen er afsluttet den 17. februar 2009

http://www.danskbyggeri.dk/konjunkturanalyse
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Siden 2003 har det årlige påbegyndte byggeri af fabrikker og værk-

steder ligget mellem 0,65 mio. m² og 0,75 mio. m². Der er noget, 

der tyder på, at byggeriet af fabrikker og værksteder hermed har 

fundet et leje, der ikke i samme grad som tidligere er følsomt over-

for udsving i industriens produktions- og afsætningsvilkår, men i 

højere grad afspejler et fornyelsesbehov, der opretholder bygnings-

bestanden. 

I 2009 og 2010 forventes antallet af påbegyndte m² fabrikker og 

værksteder at være omkring 0,65 mio. m².

Mindre ombygning og modernisering
Også reparations- og vedligeholdelsesaktiviteten er i kraftig tilba-

gegang efter en årrække med høj aktivitet. Den største tilbagegang 

forventes at ske i 2009. I 2010 vil markedet alt i alt være skrumpet 

med knap 13 mia. kr., siden aktiviteten toppede i 2007, svarende til 

mere end 12 %.

Især reparation og vedligeholdelse af boliger udviser tilbagegang. 

Sammenlignet med 2008 falder aktiviteten med knap 4 mia. kr. 

i 2009 og med yderligere knap 2 mia. kr. til næste år. Hermed vil 

aktiviteten være faldet med ca. 8 mia. kr. eller 17 %, siden aktivi-

teten toppede i 2007.

 
Billedet ser ligeledes dystert ud, hvis der ses på markedet for er-

hvervsbygninger. Også for erhvervslivets reparations- og vedlige-

holdelsesaktivitet er der udsigt til flere års tilbagegang. Her forven-

tes aktiviteten at falde med 1,4 mia. kr. eller knap 8 % i år og med 

yderligere 3 % til næste år. Hermed vil aktiviteten være reduceret 

med godt 13 % siden 2007. 

Det skønnes derimod, at aktiviteten i 2009 og 2010 vil stige for 

offentlige bygninger som følge af regeringens kvalitetsreform. Stig-

ningen kan dog på ingen måde kompensere for tilbagegangen på 

de øvrige delmarkeder. 

Uændret anlægsaktivitet
Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed 

vil være næsten uændret fra 2008 til 2009, hvorefter beskæftigel-

sen vil stige i 2010 hovedsageligt på grund af implemen terin gen af 

"Den grønne transportpolitik" – den seneste politiske aftale om de 

kommende års trafikinvesteringer.

Hovedtendenser 

Oversigtstabel

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed 162.595 171.853 181.982 175.217 162.000 157.000

Påbegyndt nybyggeri i mio. m² 10,96 12,10 9,70 8,30 6,65 6,45

Påbegyndte boliger 34.000 33.500 24.000 20.000 14.000 13.000

Beskæftigede ved anlægsvirksomhed 23.378 24.279 25.924 26.714 26.500 27.000

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Dystre udsigter for bygge- og anlægssektoren
Udsigterne for bygge- og anlægssektoren tegner dystert. Finanskri-

sen og den globale økonomiske afmatning har sendt aktiviteten i 

byggeriet ned med alarmerende hast. 

I indeværende år forventes beskæftigelsen at falde med ikke mindre 

end 13.000 mand, og til næste år forventes yderligere et fald på 5.000. 

Hermed vil 25.000 jobs være tabt, siden aktiviteten toppede i 2007.

Nybyggeriet i frit fald
Tilbagegangen skyldes i vid udstrækning et kraftigt fald i byg-

geaktiviteten. De samlede byggeinvesteringer falder med knap 15 

% i 2009 og med yderligere 10 % i 2010. Det er boligbyggeriet, der 

trækker den samlede aktivitet ved nybyggeri ned. 

Dansk Byggeri forventer, at antallet af påbegyndte boliger vil falde med 

6.000 i 2009 og med yderligere 1.000 i 2010. Det vil sige, at der kun vil 

blive påbegyndt 14.000 boliger i år og 13.000 boliger til næste år.

I 2010 vil påbegyndelserne ligge mere end 60 % under niveauet 

i 2005. Man skal tilbage til kriseårene 1993 og 1994 for at finde et 

lavere boligbyggeri de sidste 30 år. Forklaringen er, at det private 

boligbyggeri er faldet kraftigt, samtidig med at det almene bolig-

byggeri aldrig har været lavere. 

Byggeaktiviteten halveret
Faldet i det påbegyndte byggeri er tilsvarende dramatisk. Sammen-

lagt forventer Dansk Byggeri, at der påbegyndes 6,7 mio. m² etage-

areal i 2009 og 6,5 mio. m² i 2010. Hermed vil byggeaktiviteten i 2010 

næsten være halveret i forhold til 2006, hvor antallet af påbegyndte 

m² toppede med et samlet påbegyndelsesniveau på over 12 mio. m².

Afsætningsvanskeligheder, finansieringsvanskeligheder og generel 

usikkerhed om dybden og længden af den globale økonomiske 

tilbagegang betyder, at der er udsigt til et kraftigt fald i erhvervs-

byggeriet. Ikke siden 1995 har erhvervsbyggeriet været lavere. 

Det påbegyndte byggeri til administration, lager og handel fortsæt-

ter med at falde i år, hvor der forventes at blive bygget 1 mio. m². 

Det er over 20 % mindre end året før. Hermed fortsætter tendensen 

fra 2008, hvor byggeriet faldt med 17 %. I 2010 forventes påbegyn-

delsesniveauet at være uændret 1 mio. m². 
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Den økonomiske udvikling 

Realvækst i BNP samt ledige i procent af arbejdsstyrken

BNP Ledige i procent af arbejdsstyrken

Offentliggjort 2008 2009 2010 2008 2009 2010

AE-rådet Februar 09 -0,7 -1,2 0,4 1,8 3,2 4,6

Nordea Januar 09 -0,7 -1,0 0,2 1,8 2,8 4,3

Danske Bank Januar 09 -0,8 -0,7 0,5 1,8 2,4 3,8

Jyske Bank December 08 -0,3 -0,8 0,2 1,7 2,8 4,1

Finansministeriet December 08 0,2 -0,2 0,7 1,7 2,4 3,4

De Økonomiske Råd November 08 0,4 -0,5 -0,3 1,7 2,6 3,9

Gennemsnit - -0,3 -0,7 0,3 1,8 2,7 4,0

Finanskrisen og den internationale lavkonjunktur 
bevirker, at samfundsøkonomien i 2009 vil være i 
tilbagegang for andet år i træk. Den negative øko-
nomiske vækst forventes afløst af stagnation i 2010. 
Bygge- og anlægsaktiviteten er meget konjunk-
turfølsom, og derfor er bygge- og anlægsbranchen, 
og de virksom heder, der leverer produkter eller 
ydelser hertil, særligt hårdt ramt.

Finanskrisen slog ud i lys lue
Den internationale finanskrise eskalerede i efteråret 2008. Usikkerhe-

den i den finansielle sektor skabte en international likviditetskrise, der 

bevirkede, at bankernes kreditvilkår og långivning til både hushold-

ninger og erhvervsliv blev strammet betydeligt i store dele af verden.

Den finansielle uro ramte aktiemarkederne, da større usikkerhed 

samt udsigter til lavere vækst og indtjening gjorde det mindre at-

traktivt at eje aktier.

Finanskrisen har alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien. De 

skærpede kreditvilkår og lavere aktiekurser bidrager sammen med de 

faldende boligpriser og den stigende ledighed til en markant tilbage-

holdenhed hos både forbrugere og virksomheder. Selv om konjunk-

turomslaget bidrager til lavere inflation, hvilket øger realindkomster-

ne, og lavere renter også trækker i positiv retning, så er disse aspekter 

langt fra nok til at afværge et fald i efterspørgselen og produktionen.

Det er den fremherskende opfattelse, at en stor del af verdens-

økonomien vil opleve recession, og at den økonomiske vækst i 

industrilandene vil falde frem til udgangen af 2009, hvorefter den 

økonomiske aktivitet vil begynde at vokse langsomt. 

Dansk økonomi
Den økonomiske aktivitet er aftaget hurtigere end forventet.  

I 3. kvartal 2008 lå den samlede produktion 1,2 % (faste priser) 

under niveauet i det samme kvartal året før, og i de tre første kvar-

taler af 2008 var produktionen 0,5 % mindre end året før.  

Da efterspørgslen på Danmarks eksportmarkeder vil blive yderligere 

svækket som følge af den internationale lavkonjunktur, ventes 

eksporten at falde yderligere i den kommende tid.

Forbrugerne er påvirket af de lavere aktiekurser og de lavere bo-

ligpriser, så forbrugertilliden er faldet til det laveste niveau i 18 år. 

Værdien af transaktioner med Dankort var således i januar 2009 

godt 5 % mindre end i januar 2008.

Afmatningen i efterspørgslen sætter sine spor i virksomhedernes 

forventninger til den fremtidige udvikling i omsætningen og be-

skæftigelsen. De svagere udsigter har i denne vinter fremkaldt en 

eksplosiv vækst i afskedigelserne af medarbejdere i en lang række 

virksomheder, og i takt med fyringsrunderne falder virksomheder-

nes behov for kapacitetsudvidende investeringer.

På boligmarkedet er udbuddet rekordstort, mens antallet af hand-

ler er rekordlavt. Sælgerne har svært ved at acceptere markant 

lavere priser, end de havde regnet med, og det har bidraget til 

faldet i omsætningen og til den rekordhøje liggetid for boliger, der 

er sat til salg. Der er derfor grundlag for at forvente faldende priser, 

og det vil sammen med den lave økonomiske vækst bidrage til et 

svagt boligmarked i både 2009 og 2010.

Økonomerne har i løbet af vinteren haft travlt med at nedjustere 

vækstskønnene for de kommende år. Forventningerne er nu, at den 

økonomiske vækst falder med 0,7 % i 2009 efter et fald på 0,3 % i 

2008. I 2010 er der udsigt til en vækst på 0,3 %. Dermed vil brutto -

national  produktet for tredje år i træk blive mindre end i 2007. 

I Danmark sker konjunkturafmatningen fra et højere niveau end i 

udlandet. Sagt på en anden måde, var niveauet for den gennem-

snitlige ledighed i 2008 lavere end i mange andre lande.

Siden sommerhalvåret 2008 er arbejdsløsheden her i landet vokset 

i et foruroligende omfang, mens lønstig ningerne er aftaget. Der er 

dermed udsigt til en meget afdæmpet lønudvikling i de kommende 

år.
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Det fremgår af oversigten, at økonomerne taget under et, forudser 

en stigning i ledigheden fra 1,8 % i 2008 til 2,7 % i 2009 og til  

4,0 % i 2010. Det svarer til, at antallet af ledige stiger fra 53.000 i 

2008 til 115.000 i 2010.

Den kraftigt stigende ledighed har affødt en hidsig diskussion om 

behovet for et finanspolitisk indgreb for at dæmpe effekterne af 

den økonomiske nedgang. Regeringen har indtil nu afvist behovet 

for en vækstpakke, men i aftalen fra 29. januar i år om en grøn 

transportpolitik afsatte politikerne 125 mio. kr. til repa ra tion af 

nedslidte broer i 2009 og 500 mio. kr. til ekstraordinær vedlige-

holdelse af det nedslidte vejnet. De to foranstaltninger er de første 

tegn på en ekstra stimulans af dansk økonomi.

Beskæftigelse og ledighed 

Byggebeskæftigelsen vil i 2010 ligge på samme ni-
veau, som inden konjunkturopsvinget satte ind i 
2005.

Under højkonjunkturen i 2005-2007 steg beskæftigelsen ved byg-

ge- og anlægsvirksomhed med 26.000 arbejdere, funktionærer og 

mestre. Heraf kom ¾ fra udlandet, så bygge- og anlægsbranchens 

arbejdsmarked er blevet meget åbent over for udlandet. Den store 

tilgang af udenlandsk arbejdskraft sikrede, at lønudviklingen ikke 

kom ud af kontrol, selvom aktiviteten steg.

Der var allerede før, den internationale finanskrise eskalerede i 

efteråret 2008, udsigt til et fald i bygge- og anlægsaktiviteten. 

Finanskrisen vil forstærke nedgangen i aktiviteten, så i 2009 vil 
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Bekæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Nybyggeri 40.933 46.260 49.137 45.471 39.500 36.000

Reparation 57.259 58.597 60.385 58.689 55.000 54.000

Anlæg 23.378 24.279 25.924 26.714 26.500 27.000

Andet arbejde 5.709 6.190 6.565 6.537 6.000 6.000

Kontorarbejde 22.594 23.792 25.497 24.654 23.500 23.000

Ikke på arbejde 12.723 12.736 14.470 13.134 11.500 11.000

Beskæftigede i alt 162.595 171.853 181.982 175.217 162.000 157.000

Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
Beskæftigelsen opgøres som gen nemsnittet af Danmarks Statistiks stikprøve tællinger pr. medio de fire kvartaler i det enkelte år.

13.000 personer miste deres arbejde, og i 2010 vil yderligere 5.000 

personer miste arbejdet.

Dermed vil beskæftigelsen ved bygge- og anlægsvirksomhed i 2010 

ligge på det samme niveau som i 2003 og 2004.

Den lavere bygge- og anlægsaktivitet slog først igennem på ledigheds-

tallene i løbet af efteråret 2008. Årsagen til, at beskæftigelsen kunne 

falde gennem de første mange måneder af 2008, uden at ledigheden 

steg, var, at nogle af dem, som blev afskediget, rejste hjem til Øst-

europa og Tyskland, mens andre – og måske de fleste, fandt arbejde i 

andre brancher, og endelig var der nogle, som gik på pension.

For de bygningsarbejdere, som vil blive ledige i 2009 og 2010, vil 

det vare længere og længere tid at finde et nyt job, og derfor vil 

ledigheden være stigende. 

Dansk Byggeri vurderer, at antallet af ledige bygningsarbejdere 

i % af forsikrede medlemmer af a-kasserne med tilknytning til 

BAT-Kartellet vil stige fra 6,1 % i uge 51 i 2008 til ca. 17 % i uge 51 

i 2009. I så fald vil der blive tale om et noget højere niveau end i 

begyndelsen af 2004, da regeringen iværksatte forårspakken for at 

stimulere samfundsøkonomien. 

Produktionsværdi 

Bygge- og anlægssektorens samlede produktion forventes at falde 

til 217 mia. kr. i år. Det er et fald på over 9 %, og faldet forventes at 

fortsætte til næste år. Hermed er den samlede aktivitet i sektoren 

faldet med 15 % siden toppen i 2007.

Byggeinvesteringerne forventes at falde til 115 mia. kr. i 2009 og 

til 104 mia. kr. i 2010. Hermed er byggeaktiviteten faldet med ikke 

mindre end 25 % på 3 år! Tilbagegangen er hovedsageligt afsted-

kommet af et markant fald i nybyggeriet af boliger på over 20 % i 

både 2009 og 2010, mens erhvervsbyggeriet klarer sig lidt bedre og 

forventes "kun" at falde med 16 % i år og 9 % i 2010. 

Til gengæld slår kvalitetsreformen igennem på den offentlige byg-

geaktivitet i de kommende år, der står over for et betydeligt løft. 

I forhold til sidste år stiger den offentlige byggeaktivitet i form af 

nybyggeri og renovering med 8,5 % til i alt 14 mia. kr. i år og med 

yderligere 15 % til næste år

Også anlægsaktiviteten forventes at stige i de kommende år som 

følge af stigende trafikinvesteringer. Til gengæld vil beskæftigelsen 

ved anlægsvirksomhed være uændret fra 2008 til 2009
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Hovedreparation samt 
reparation og 
vedligeholdelse 
28 %

Materialer købt 
af private 14 % Nybyggeri 36 %

Anlæg 22 %

Produktionsværdi fordelt på hovedmarkeder 
i 2008

Udviklingen i produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. 2009-priser

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Boliger

Nybyggeri 38,7 49,2 50,4 47,4 36,4 28,0

Professionel hovedreparation 31,3 29,7 31,7 30,1 27,1 25,5

Boligbyggeri i alt 70,1 78,8 82,1 77,5 63,5 53,5

Erhvervsbygninger

Nybyggeri 23,3 28,3 28,2 29,8 25,1 23,0

Professionel hovedreparation 8,2 9,9 10,3 10,1 9,1 8,7

Erhvervsbyggeri i alt 31,5 38,2 38,5 39,9 34,2 31,7

Offentlige bygninger

Nybyggeri 8,2 9,0 7,3 7,9 8,5 9,8

Professionel hovedreparation 2,2 2,3 1,9 2,1 2,3 2,7

Offentligt byggeri i alt 10,4 11,3 9,2 10,0 10,8 12,5

Byggeinvesteringer i alt 111,9 128,3 129,8 127,4 108,4 97,6

Professionel bygningsreparation 23,7 24,4 25,5 24,5 23,6 23,5

Professionel byggeaktivitet 135,6 152,7 155,3 151,9 132,0 121,1

Materialer købt af private 32,1 32,3 34,0 32,6 30,9 30,3

Anlæg

Nyanlæg 25,7 29,0 29,4 27,1 27,1 28,4

Anlægsreparation 25,7 26,4 26,3 25,6 26,1 27,4

Anlægsaktivitet 51,5 55,4 55,7 52,7 53,2 55,9

Software 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1

Bygge- og anlægsaktivitet i alt 219,6 241,3 246,2 238,4 216,6 207,2

Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for i alt

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Produktionsværdien er aktiviteten uden fradrag af forbrug af ma-

terialer i produktionen. Der er tale om al aktivitet ved nybyggeri 

og nyanlæg samt ved hovedreparation, almindelig reparation og 

vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Værdien bliver opgjort i 

basispriser, dvs. uden moms og afgifter.

Produktionsværdien måler som nævnt al bygge- og anlægsaktivi-

tet. Det er produktion udført af private bygge- og anlægsvirksom-

heder samt offentlige og koncessionerede virksomheders produk-

tion i forbindelse med bygge- og anlægsaktivitet. Hertil kommer 

byggematerialer indkøbt af private husholdninger og private virk-

somheder til bygningsreparationer udført af egen arbejdskraft. 

Udskilles værdien af byggematerialer købt af private til reparationer 

udført af egen arbejdskraft, fremkommer det professionelle marked 

for renovering af boliger og bygninger.

Kilden til de historiske tal er Danmarks Statistiks Nationalregnskab. 

Danmarks Statistik medtager offshore investeringer i olie- og gas-

indvinding som en del af anlæg. 
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Byggeri i alt  

Tilbagegangen i byggeaktiviteten i de kommende år er dramatisk. 

Sammenlagt forventer Dansk Byggeri, at der påbegyndes 6,7 mio. 

m² etageareal i 2009 og 6,5 mio. m² i 2010. Hermed vil byggeakti-

viteten i 2010 være næsten halveret i forhold til 2006, hvor antallet 

af påbegyndte m² toppede med et samlet påbegyndelsesniveau på 

lidt over 12 mio. m². 

Tilbagegangen er værst for boligbyggeriet, hvor nybyggeriet forven-

tes at falde med knap 1 mio. m² fra 2008 til 2009 og med yderligere 

0,2 mio. m² i 2010. Hermed er det påbegyndte byggeri af boliger på 

det laveste niveau siden 1995. 

Også erhvervsbyggeriet er ramt af tilbagegangen, mens det offent-

lige byggeri oplever en betydelig relativ fremgang, der dog ikke kan 

opveje den markante tilbagegang på alle øvrige delmarkeder.

Boligbyggeriet 

Nybyggeriet af boliger er ramt af en voldsom tilbagegang. Dansk 

Byggeri forventer, at antallet af påbegyndte boliger vil falde med 

6.000 i 2009 og med yderligere 1.000 i 2010.

 

Det vil sige, at der kun vil blive påbegyndt 14.000 boliger i år og 13.000 

boliger til næste år. Til sam menligning blev der påbegyndt 33.500 boli-

ger i 2006 og 34.000 boliger i 2005, da byg geriet kulminerede.

I 2010 vil påbegyndelserne ligge 60 % under niveauet i 2005. Man 

skal tilbage til kriseårene 1993 og 1994 for at finde et lavere bolig-

byggeri de sidste 30 år. Forklaringen er, at det private boligbyggeri 

er faldet kraftigt samtidig med, at det almene boligbyggeri aldrig 

har været lavere.
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Påbegyndt byggeri i mio. m² etageareal 
i 1985 - 2010

     

Påbegyndt byggeri i 2005 – 2010, mio. m² etageareal

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Helårsbeboelse 4,24 4,27 3,30 2,80 1,85 1,65

Erhvervsbyggeri 4,70 5,95 4,96 4,23 3,68 3,68

Kultur & institutioner 0,38 0,33 0,26 0,25 0,30 0,35

Bygninger i øvrigt 1,64 1,55 1,18 1,02 0,82 0,77

Etageareal i alt 10,96 12,10 9,70 8,30 6,65 6,45

Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt.
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Det støttede boligbyggeri 
Med 1.700 påbegyndte boliger ligger det støttede byggeri i 2009 på 

det laveste niveau nogensinde. Især påbegyndelserne af almene 

familieboliger har været ude i et dramatisk fald. Hvor der i 2003 

blev påbegyndt 4.700 almene familieboliger, forventes der i 2010 

kun at blive påbegyndt 200! 

Det lave nybyggeri af almene familieboliger volder især problemer 

i de større byer, hvor ejerboligmarkedet, trods prisfald, stadig er 

utilgængeligt for mange. Hertil kommer, at de almene boliger 

opfylder en vigtig funktion i forhold til personer, som pga. f.eks. 

skilsmisse eller ledighed ikke har en indkomst, der giver adgang til 

ejerboligmarkedet. Med det nuværende lave påbegyndelsesniveau 

vil det stadig være vanskeligt for mange at få en bolig til trods for 

rekordmange boliger til salg.

Lidt bedre ser det ud for de støttede ældreboliger, hvor der er ud-

sigt til en mindre stigning i påbegyndelserne til næste år, så der i 

alt påbegyndes 1.900 ældreboliger.

Faldet i det støttede boligbyggeri skyldes flere forhold. For det 

første er byggeomkostningerne steget hurtigere end rammebelø-

bet. Stigende grundpriser og stigende materialepriser betød, at det 

især i hovedstadsområdet blev stort set umuligt at bygge inden for 

rammebeløbet. 

For det andet har kommunerne ikke længere lånead gang til 

grund kapitalindsku ddet. Med den nuværende finansieringsmodel 

betyder det, at kommunen populært sagt skal hente pengene i 

kontanter i kommunekassen, og det dræner likviditeten i kom-

munerne. 

For det tredje blev grundkapitalen sat op fra 7 til 14 % af anskaf-

felsessum men pr. 1. januar 2007. Hermed blev det med et slag 

dobbelt så dyrt for kommunerne at bygge almene boliger. For det 

fjerde har huslejerne for nye almene boliger i nogle områder af 

landet ikke altid været konkurrencedygtige i forhold til udgifterne 

ved at bo i nye ejerboliger. 

Muligheden for at finansiere støttet boligbyggeri med Særligt Dæk-

kede Obligationer fra 1. marts 2008 har ikke haft nogen effekt på 

byggeaktiviteten. 

Antal påbegyndte boliger i 2005 – 2010

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Fritliggende enfamiliehuse 10.600 11.000 9.500 8.500 5.000 4.000

Række-, kæde- og dobbelthuse 7.800 7.700 5.500 4.500 4.000 4.000

Lejligheder i flerfamiliehuse 15.600 14.800 9.000 7.000 5.000 5.000

Boliger i alt 34.000 33.500 24.000 20.000 14.000 13.000

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger      
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Erfaringsmæssigt er kommunerne meget påvirkelige overfor æn-

drede finansieringsmuligheder, der mindsker likviditetsdrænet 

på kommunekassen ved byggeri af almene boliger. Den lavere 

bygge- og anlægsaktivitet i de kommende år forventes at medføre 

en mere behersket udvikling i priserne på byggematerialer, så hvis 

kommunerne igen får mulighed for at låne til grundkapitalind-

skuddet og får halveret grundkapitalindskuddet, vil der kunne 

komme gang i nybyggeriet af almene familieboliger til glæde for de 

mange mennesker, som har almindelige indkomster, og som i dag 

må pendle over lange afstande.

Selv med en snarlig lempelse af grundkapitalindskud og lånead-

gang for kommunerne vil byggeriet af almene boliger forblive på 

et lavt niveau i de kommende år. Det skyldes, at en stor del af det 

byggeri, der påbegyndes, har tilsagn fra tidligere år, idet der er 

en stor tidsmæssig forskydning, fra der gives tilsagn, til byggeriet 

påbegyndes. De foregående års lave antal tilsagn påvirker hermed 

antallet af påbegyndte boliger i 2009 og 2010 i nedadgående ret-

ning.
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Antal påbegyndte støttede boliger i 2005 - 2010

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Almene familieboliger 1.700 1.600 700 400 300 200

Andelsboliger 300 100 . . . .

Ungdomsboliger 800 400 300 100 100 100

Ældreboliger 2.800 2.000 1.900 1.300 1.300 1.900

Støttede boliger i alt 5.600 4.100 2.900 1.800 1.700 2.200

Kilde: Egne beregninger      

Byggeriet af ældreboliger er påvirket af den midlertidige nedsæt-

telse af grundkapitalindskuddet til plejeboliger fra 14 % til 7 % i 

2008 og 2009, der har stimuleret byggeriet af plejeboliger samt af 

plejeboliggarantien, der trådte i kraft 1. januar 2009. En garanti 

som flere kommuner har problemer med at opfylde. 

På den baggrund forventes det samlede nybyggeri af ældre- og 

plejeboliger i 2009 at blive på det samme niveau som sidste år. 

Under forudsætning af, at ældreboligerne vil blive opprioriteret, 

vil nybyggeriet stige i 2010. Boligerne etableres ved ombygninger af 

eksisterende ejendomme og ved nybyggeri, herunder fortætning i 

form af tilbygninger.

Det private boligbyggeri 
Den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder kulminerede i 

2006 og for parcel- og rækkehuse i 2007. Faldet i udbuds priserne 

har generelt været langsommere end faldet i salgspriserne, så 

forskellen mellem udbuds- og salgspriserne er blevet større. Det 

afspejler, at sælgerne har svært ved at acceptere lavere priser, 

hvilket har bidraget til det laveste antal handler, siden statistikken 

begyndte i 1995. 

Der har samtidig været en kraftig vækst i antallet af boliger, som er 

udbudt til salg, og kombina tionen af det meget store udbud og det 

rekordlave antal handler har forøget liggetiden, som er den tid, en 

bolig er til salg. 

Dansk Byggeri forventer, at faldet i boligpriserne vil fortsætte i 2009 

og 2010, og dermed vil nybyggeriet fortsætte med at miste konkur-

renceevne. Det private boligbyggeri vil falde med skønsmæssigt 

6.000 boliger i 2009 og 1.500 boliger i 2010.

 

I 2010 vil det private boligbyggeri dermed udgøre 10.800 påbe-

gyndte boliger mod 29.400 i 2006. Selv om der er tale om et fald 

på sammenlagt 18.600 boliger eller 63 %, vil det private boligbyg-

geri i 2010 ligge på stort set samme niveau som i år 2000, hvor der 

blev påbegyndt 11.100 boliger.

Til sammenligning blev der påbegyndt 3.900 private boliger i 1993, 

da virkningerne af kartoffel kuren kulminerede, og 4.900 private 

boliger i 1982, da virkningerne af den anden oliekrise kulminerede 

med et renteniveau på 20-22 % p.a. Boligbyggeriet er altså ikke 

gået helt i stå. 

Det skal ses i sammenhæng med, at selv om samfundsøkonomien 

er præget af den internationale finanskrise og lavkonjunkturen, så 

er der høj beskæftigelse og stigende realindkomster efter skat samt 

et lavt renteniveau. Og sidst men ikke mindst har den generelle 

velstandsudvikling betydet, at kravene til en tidssvarende bolig er 

steget. 

Sommerhuse
Antallet af fritidshuse, der er sat til salg, har været stigende i de se-

nere år, mens antallet af handler er faldet til et rekordlavt niveau med 

det resultat, at den gennemsnitlige liggetid er vokset til godt 9 måne-

der i 4. kvartal 2008. På den baggrund forudses nybyggeriet af som-

merhuse at ville falde med 50.000 kvadratmetre i 2009 til 250.000 

m², hvorefter der er udsigt til yderligere et mindre fald i 2010.

Antal påbegyndte private boliger i 2005 - 2010

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Parcelhuse 10.600 11.000 9.500 8.500 5.000 4.000

Rækkehuse 6.100 6.500 4.600 4.000 3.500 3.400

Lejligheder i flerfamiliehuse 11.700 11.900 7.000 5.700 3.800 3.400

Private boliger i alt 28.400 29.400 21.100 18.200 12.300 10.800

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger      
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Erhvervsbyggeriet 

Afsætningsvanskeligheder, finansieringsvanskelig-
heder og generel usikkerhed om dybden og læng-
den af den globale økonomiske tilbagegang bety-
der, at der er udsigt til et kraftigt fald i erhvervs-
byggeriet. Ikke siden 1995 har erhvervsbyggeriet 
været lavere. 

Til næste år forventes erhvervsbyggeriet at have nået bunden med 

et påbegyndelsesniveau på 3,7 mio. m². Heraf udgør landbrugsbyg-

geriet 1,8 mio. m².

Administration 
Det påbegyndte byggeri til administration, handel og liberale 

erhverv fortsætter med at falde i år, hvor der forventes at blive 

bygget 1 mio. m². Det er over 20 % mindre end året før. Hermed 

fortsætter tendensen fra 2008, hvor byggeriet faldt med 17 %. I 

2010 forventes faldet i byggeaktiviteten at ophøre og påbegyndel-

sesniveauet vil derfor være uændret 1 mio. m². 

Byggeriet af lokaler til administration, handel og liberale erhverv  

toppede i 2006 med knapt 1,65 mio. m² – en stigning på over 50 % 

i forhold til året før. På baggrund af det meget høje påbegyndel-

sesniveau var det forventet, at aktiviteten ville falde, men styrken 

af tilbagegangen har overrasket. Finanskrisen og bankernes kraftige 

opstramning af lånevilkårne for developere og andre har ført til 

den kraftige opbremsning i administrationsbyggeriet.

Samtidig er antallet af ledige kontor- og butikslokaler i stigning, 

hvilket i sig selv lægger en dæmper på nybyggeriet. Seneste op-

gørelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening viser, at det ledige 

kontorareal på landsplan var steget til 5,3 % i 1. kvartal 2009, mens 

det ledige kontorareal i hovedstaden var steget til 5,5 %. 

Også antallet af ledige butikker er i kraftig stigning. Selv med for-

behold for den betydelige statistiske usikkerhed, der er forbundet 

med opgørelsen af det ledige butiksareal, er stigningen betragtelig. 

Det aftagende privatforbrug og forbrugernes tilbageholdenhed 

oven på den generelle usikkerhed i kølvandet på finanskrisen har 

betydet, at mange butikker har måtte dreje nøglen om, hvilket har 

medvirket til at forøge det ledige butiksareal med over 40 %.

Fabrikker og værksteder 
Det påbegyndte byggeri af fabrikker og værksteder har ligget for-

holdsvis stabilt siden 2003, og Dansk Byggeri forventer, at denne 

tendens vil fortsætte, omend 2009 byder på et fald som følge af 

finanskrisen.

 

Samlet set forventes påbegyndelsesniveauet at falde til 0,65 mio. 

m² i 2009 med mulighed for en lille stigning i 2010.

At der ikke forventes nogle mærkbare udsving i nybyggeriet af fabrik-

ker og værksteder, skyldes den strukturelle udvikling, som industrien 

har gennemgået i de seneste år, hvor en stadig større del af produk-

tionen fremstilles udenfor landets grænser.

 

Den internationale konkurrence betyder, at industrivirksomhe-

derne, trods de seneste års høje efterspørgsel og meget gunstige 

erhvervsklima, ikke investerer i ekstra kapacitet her i landet. 

Dette er vilkårene i en globaliseret verden, og det betyder også, at 

tidligere påbegyndelsesniveauer af industrielt byggeri i Danmark 

Antal påbegyndte erhvervsbyggeri i 2005-2010, mio. m² etageareal

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Landbrug 2,43 3,20 2,35 2,00 1,80 1,80

Øvrigt erhvervsbyggeri 0,47 0,35 0,33 0,25 0,23 0,25

Administration, handel og liberale erhverv 1,08 1,65 1,56 1,30 1,00 0,98

Fabrikker og værksteder 0,72 0,75 0,72 0,68 0,65 0,65

Erhvervsbyggeri i alt 4,70 5,95 4,96 4,23 3,68 3,68

Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger     
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ikke vil blive set igen. Byggeriet af fabrikker og værksteder er i dag 

i overvejende grad båret af et strukturelt betinget fornyelsesbehov. 

Landbrug 
Landbrugsbyggeriet har gennem en årrække ligget på et meget højt 

niveau. De foreløbige tal for 2008 tyder imidlertid på, at byggeriet 

af landbrugets avls- og driftsbygninger nu er på vej ned. Selvom 

fødevareproduktionen generelt set er mindre konjunkturfølsomt 

har den internationale afmatning også påvirket landbruget. I lig-

hed med det øvrige erhvervsliv har også landbruget fået vanskeli-

gere ved at rejse kapital, hvilket på kort sigt er med til at lægge en 

dæmper på landbrugsbyggeriet.

På lidt længere sigt vil landbrugsbyggeriet formentlig stige igen. I 

hvert fald forudser Dansk Landbrug, at den kraftige reduktion i an-

tallet af landbrugsbedrifter fortsætter, så der i 2015 vil være mindre 

end halvt så mange husdyrbedrifter som i dag. Til gengæld vil de 

være markant større. Dansk Landbrug forudser, at der i gennemsnit 

vil være over 4.000 svin pr. bedrift i 2015 mod 1.700 i 2006!

Øvrigt erhvervsbyggeri 
Øvrigt erhvervsbyggeri dækker bl.a. over transport- og garageanlæg 

(fragtmandshaller, banegårds- og lufthavnsbygninger, parkerings-

huse osv.) og bygninger til hotel, restaurant, vaskeri og anden 

servicevirksomhed. 

I lighed med det øvrige erhvervsbyggeri er der også tilbagegang 

her. Samlet set forventes øvrigt erhvervsbyggeri i de kommende år 

at forblive på et påbegyndelsesniveau på knap 0,3 mio. m², hvilket 

er et meget lavt påbegyndelsesniveau. Som for det øvrige erhvervs-

byggeri er det finanskrisen og den generelle usikkerhed om den 

fremtidige økonomiske udvikling, der præger udviklingen.

Institutionsbyggeriet 

Staten, regionernes og kommunernes byggeri af daginstitutioner, 

hospitaler og andre offentlige institutioner er den eneste del af 

nybyggeriet, der har udsigt til en stigning i den kommende prog-

noseperiode. Det skyldes først og fremmest kvalitetsreformen.
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Anlægsloftet har betydet, at mange kommuner har tøvet med at 

igangsætte nybyggerier af frygt for hermed at ramme anlægsloftet. 

Dansk Byggeri forventer, at institutionsbyggeriet i 2009 vil stige til  

0,3 mio. m², en fremgang på 20 % i forhold til sidste år. I 2010 for-

ventes en stigning på yderligere knap 20 % til i alt knap 0,4 mio. m².
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Reparation og vedligeholdelse 

Reparations- og vedligeholdelsesaktiviteten er i 
kraftig tilbagegang efter en årrække med høj aktivi-
tet. Den største tilbagegang forventes at ske i 2009. 
I 2010 vil det samlede marked være skrumpet med 
knap 13 mia. kr., siden aktiviteten toppede i 2007 
svarende til mere end 12 %.

Især aktiviteten ved hovedreparation og bygningsreparation af 

boliger udviser tilbagegang. Sammenlignet med 2008 falder aktivi-

teten med over 3 mia. kr. i 2009 og med yderligere knap 2 mia. kr. 

til næste år. Hermed vil aktiviteten være faldet med knap  

8 mia. kr. eller 17 %, siden aktiviteten toppede i 2007.

 

Billedet ser dystert ud, hvis der ses på hovedreparation og bygnings-

reparation af erhvervslivets bygninger. Også her er der udsigt til 

flere års tilbagegang. Aktiviteten forventes at falde med 1,4 mia. kr. 

eller knap 8 % i år og med yderligere 3 % til næste år. Hermed vil 

aktiviteten være reduceret med godt 13 % siden 2007. 

Det skønnes derimod, at aktiviteten i 2009 og 2010 vil stige for of-

fentlige bygninger og være drevet af udmøntningen af midlerne i 

kvalitetsfonden.

Finanskrisen spiller ind på boligmarkedet
Byggeaktiviteten, hvad enten der er tale om nybyggeri eller reparation 

og vedligeholdelse af boliger, er kraftigt påvirket af boligprisernes 

nedtur. Siden priserne toppede i 3. kvartal 2006, er prisen på ejer-

lejligheder faldet med knap 16 %, mens priserne for parcel- og ræk-

kehuse er faldet med knap 5 %, siden de toppede i 3. kvartal 2007. Det 

ser samtidig ud til, at priserne på boliger fortsætter med at falde i de 

kommende år.

Antallet af bolighandler var 47.500 i 2008. Til sammenligning var 

der i 2005 75.000 handler. Et naturligt leje for antallet af bolig-

handler skønnes at være i omegnen af 60.000 om året. Eftersom 

køb af ny bolig ofte afføder ombygninger eller moderniseringer, er 

aktiviteten på markedet for reparation og vedligeholdelse direkte 

ramt af det meget lave antal handler.

Når boligpriserne falder, falder friværdien i boligmassen også. Det 

skønnes, at friværdien er faldet med ca. 200.000 kr. pr. bolig igen-

nem de sidste to år. Det har flere implikationer. En stor del af mar-

kedet for reparation og vedligeholdelse bliver finansieret af frivær-

dien. Når den falder, er der ikke længere så mange penge til rådig-

hed til moderniseringer eller ombygninger, og aktiviteten falder.

For privatpersoner, der rent faktisk har friværdi, kan de faldende 

boligpriser også være hæmmende. De vil formentlig være tilbage-

holdende med at optage nye lån, da udsigten til faldende bolig-

priser på sigt kan gøre dem teknisk insolvente, og de dermed bliver 

"stavnsbundet" til deres bolig.

Tendensen til mindre aktivitet ved hovedreparation og bygningsrepa-

ration af boliger understøttes af de løbende kvartårlige undersøgelser 

om boligejernes forventninger til planlagte til- og ombygningspro-

jekter fra IFKA. Fra september 2007 til december 2008 er andelen af 

husstande, der har planlagt til- eller ombygninger inden for de kom-

mende 12 måneder, faldet fra 21,5 % til 18,1 %. Det må forventes, at 

andelen falder yderligere i lyset af de fortsat faldende ejendomspriser.

Derudover medfører udsigten til, at ledigheden vil stige i de kom-

mende år en usikkerhed blandt husstandene om deres fremtidige 

økonomi. Det betyder, at mange vælger at udskyde eventuelle 

projekter.

 

Endelig skal man ikke undervurdere effekten af mediernes rolle i 

forbindelse med finanskrisen. Siden efteråret 2008 har mediebil-

ledet været præget af krisehistorier, og det betyder, at selvom den 

enkelte husstand måske reelt har midlerne til at gennemføre de 

ønskede arbejder, så kan det være svært at overskue, om der er 

hold i mediernes historier, og for at være på den sikre side afven-

ter man derfor situationen.

Der er dog også forhold, der trækker i den modsatte retning. Renten 

er faldet i slutningen af 2008 og starten af 2009. Det betyder, at 

låneomkostningerne er blevet lavere, og det har alt andet lige en 

positiv indvirkning på markedet for reparation og vedligeholdelse.

Samtidig er der udsigt til, at reallønnen stiger i de kommende år. 

Sammen med skattelettelserne i 2009, giver det husstandene flere 

penge mellem hænderne og vil derfor isoleret set trække aktivite-

ten op.

Det skønnes dog, at de positive tendenser ikke er nær kraftige nok 

til at opveje de negative tendenser. Derfor bliver det samlede bil-

lede et stort fald på markedet for hovedreparation og bygningsre-

paration af boliger.

Større aktivitet for almene boliger
Det skønnes, at aktiviteten på det almene boligmarked – modsat 

boligmarkedet generelt – vil stige en smule i 2009 og 2010. Med 

boligaftalen fra 2006 blev Landsbyggefondens årlige investerings-

ramme forøget i perioden 2007-2012 i forhold til niveauet i 2006. På 

grund af en langsommelig beslutningsproces forventes den større 

investeringsramme dog først at give en øget aktivitet fra 2009.

Derudover var der af risiko for overophedning i bygge- og anlægs-

branchen indbygget en pauseknap i aftalen, som kunne begrænse 

aktiviteten. I lyset af den aktuelle konjunktur vurderes denne dog 

ikke at komme i brug. Det forventes derfor, at den større ramme 

udnyttes fuldt ud i både 2009 og 2010.

Stor tilbagegang i erhvervslivet 
Efter et fald i aktiviteten ved hovedreparation og bygningsreparation 

af erhvervsbygninger på 0,5 mia. kr. i 2008 er der udsigt til, at aktivi-

teten falder med yderligere 1,4 mia. kr. i 2009 og 0,6 mia. kr. i 2010.
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Atter er det finanskrisen og det hastige konjunkturomslag, der 

påvirker udviklingen. For det første er udsigterne for de kommende 

års økonomiske vækst meget dystre. EU forventer et fald i BNP på 

1,9 % i EU i 2009, og det medfører stærkt forværrede betingelser for 

eksportvirksomhederne i Danmark. Samtidig forventes der også en 

tilbagegang i det danske BNP i 2009. Det betyder, at virksomheder 

vil være tilbageholdende med at investere i ny produktionskapaci-

tet, men også med at gennemføre reparation og vedligeholdelses-

opgaver, hvis der er mulighed for, at de kan udskydes.

For det andet spiller finanskrisen ind ved, at mange virksomheder 

lider under likviditetsmangel. Virksomheder, der er presset likvi-

ditetsmæssigt, vil ikke igangsætte reparation og vedligeholdelse af 

deres bygninger. Selv om der i januar 2009 blev vedtaget en kre-

ditpakke, vil det tage noget tid inden den får effekt for virksomhe-

derne, og aktiviteten vil derfor ikke blive højere i 2009.

Mod slutningen af 2010 forventes konjunkturerne gradvist at for-

bedres, og dermed vil virksomhederne være knap så tilbageholden-

de med at igangsætte vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver. 

Derfor forventes tilbagegangen i 2010 at være mindre end i 2009.

Offentlige investeringer tager til 
Markedet for hovedreparation og bygningsreparation af offentlige 

bygninger skønnes at stige i de kommende år. I 2009 og 2010 for-

ventes aktiviteten at stige med hhv. 0,5 og 0,8 mia. kr. Det svarer 

til en stigning på mere end 21 % fra 2007 til 2010.

Hovedreparation samt reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i 2005-2010, 
mia. kr. 2009-priser 

2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Hovedreparation af:

Boliger 31,3 29,7 31,7 30,1 27,1 25,5

Erhvervsbygninger 8,2 9,9 10,3 10,1 9,1 8,7

Offentlige bygninger 2,2 2,3 1,9 2,1 2,3 2,7

Hovedreparation i alt 41,7 41,9 43,9 42,3 38,5 36,9

Reparation og vedligeholdelse af:

- Boliger 12,6 12,9 13,5 13,0 12,3 12,1

- Erhvervsbygninger 8,3 8,5 8,9 8,6 8,2 8,0

- Offentlige bygninger 2,8 2,9 3,1 2,9 3,2 3,6

Reparation og vedligeholdelse i alt 23,7 24,4 25,5 24,5 23,6 23,5

Professionelt renoveringsmarked i alt 65,4 66,2 69,4 66,8 62,1 60,4

Materialer købt af private 32,1 32,3 34,0 32,6 30,9 30,3

Ialt 97,5 98,5 103,4 99,4 93,0 90,7

Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for reparation alt

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger      

Den store stigning er i erkendelse af, at en del offentlige bygninger 

er misligholdte. Det blev eksempelvis illustreret af den fremtræ-

dende rolle, skoletoiletter fik i finanslovsforhandlingerne for 2009. 

Erkendelsen har udmøntet sig i regeringens kvalitetsreform, hvor 

der er afsat 50 mia. kr. i den såkaldte kvalitetsfond til statslig 

medfinansiering af modernisering og fornyelse især af offentlige 

bygninger. Halvdelen af fondens midler er afsat til kommunerne og 

den anden halvdel til regionerne. Midlerne i fonden skal udmøntes 

over en 10-årig periode. 

Regeringen har hidtil været tilbageholdende med at udmønte 

pengene i kvalitetsfonden af frygt for overophedning. Nu er der 

imidlertid atter ledig kapacitet i byggeriet, og kommunerne kan 

hive de projekter op af skuffen, som det hidtil har været vanskeligt 

at få gennemført og igangsætte dem uden større sværdslag. 

Kvalitetsreformen betyder, at investeringerne i sygehuse stiger med 

1 mia. kr. i 2009 og yderligere 1 mia. kr. i 2010, heraf vil ca. halvde-

len blive brugt på eksisterende sygehuse, og det vil trække aktivi-

teten ved reparation og vedligeholdelse op. Som følge af kvalitets-

reformen vil kommunernes investeringer i daginstitutioner, folke-

skoler, ældreinstitutioner og idrætsfaciliteter stige med 1 mia. kr. 

i 2009 og med 2 mia. kr. i 2010 i forhold til 2008, og i lighed med 

investeringerne i sygehuse ventes en stor del af investeringerne at 

ske som reparation og vedligeholdelse af eksisterende bygninger.
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Anlægsvirksomhed 
Anlægsvirksomhed er en fællesbetegnelse for al aktivitet, der om-

handler nyanlæg og reparationer af eksisterende anlæg, dvs. kon-

struktioner uden tag. Der er typisk tale om veje, jernbaner, broer, 

tunneler, havne, vindmøllefundamenter, kabler og ledninger.

Der er mange forskellige typer af anlægsarbejder, og det indebæ-

rer, at udviklingen i de samlede anlægsinvesteringer ikke nød-

vendigvis vil svare til udviklingen i den samlede beskæftigelse ved 

anlægsvirksomhed. 

I 2008 var der som helhed 26.700 beskæftigede ved anlægsvirk-

somhed. Det var 800 flere end i 2007. Det overrasker, at beskæf-

tigelsen steg, for dels har kommunerne holdt udgifterne til an-

lægsarbejder inden for det aftalte anlægsloft, og dels har Vejdirek-

toratet stillet en lang række større anlægsprojekter i bero. Ifølge 

Danmarks Statistik var der da også et fald i produktionsværdien 

ved anlægsvirksomhed fra 2007 til 2008.

Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed 

vil være næsten uændret fra 2008 til 2009, hvorefter beskæftigel-

sen vil stige i 2010 hovedsageligt på grund af implemen terin gen af 

den grønne transportpolitik.

I det følgende er der en oversigt over nogle udvalgte markeds-

segmenter. Kilderne er finansloven for 2009 og de kommunale 

budgetter for 2009 samt de tilhørende budgetoverslag for 2010-

2012 foruden oplysninger fra Metroselskabet I/S. Investeringerne i 

budget overslagsårene vil erfarings mæssigt blive justeret op til et 

højere niveau i takt med, at det enkelte år bliver til budgetår. Alle 

beløb er i 2009-priser. 

Finansloven for 2009 blev vedtaget i december 2008. Dermed er 

den politiske aftale af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik 

(som udmøntes via aktstykker) endnu ikke indarbejdet i Banedan-

marks og Vejdirektoratets anlægsbudgetter. 

Udviklingen på udvalgte delmarkeder 

Energi
Investeringerne i nye landbaserede møller har ligget på et lavt 

niveau, men i 2008 indtraf der en markant stigning bl.a. som følge 

af skrotningsordningen. 

Etableringen af havvindmølleparken Horns Rev II bliver færdig 

i 2009. I år vil der også blive anlagt syv havvindmøller nord for 

Sprogø og to møller ved Avedøreværket. I 2010 ven tes der at blive 

anlagt seks møller på havet ud for Frederikshavn samt endnu en 

mølle ved Aved øre. Havvindmølleparken Rødsand II ventes at blive 

etableret i 2010-2011, og der er også planer om en endnu større 

havvindmøllepark (400 MW) ved Djursland-Anholt, som skal stå 

klar i 2012. 

Anlægsvirksomhed

Mia. kr. 2009-priser
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Investeringerne i fundamenter til vindmøller udgør skønsmæssigt 

0,8 mia. kr. i 2009, hvilket er godt 0,1 mia. kr. mere end året før. 

Også i de kommende år vil der blive en meget høj aktivitet.

Kommunernes investeringer i varmeforsyning er godt 0,3 mia. kr. i 

2009, hvilket er lidt mere end i fjor.  

Trafik
Ifølge finansloven for 2009 vil Vejdirektoratets anlægsudgifter stige 

fra 1,7 mia. kr. i 2008 til 1,8 mia. kr. i 2009 og 2,1 mia. kr. i 2010. 

Som led i trafikaftalen af 29. januar i år blev der afsat 3,6 mia. kr. 

til at sikre, at de mange anlægsprojekter, som var stillet i bero, kan 

blive gennemført. Beløbet vil blive fordelt over de kommende 5-6 

år, og derfor vil Vejdirektoratets anlægsudgifter blive endnu højere.

Som led i den nye trafikaftale blev der i 2009 afsat 125 mio. kr. til 

en særlig vedligeholdelses pakke til reparation af broer samt 500 

mio. kr. til en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats på vejnettet. 

Dermed stiger Vejdirektoratets udgifter til drift og vedligeholdelse 

af veje og broer fra 1,o mia. kr. i 2008 til 1,6 mia. kr. i 2009. Der 

er et stort vedligeholdelsesefterslæb, og derfor bør der i efteråret 

2009 blive indgået en politisk aftale om en flerårig vedligeholdel-

sesindsats. 

Kommunerne vil investere 2,3 mia. kr. i nyanlæg af kommunale veje 

i både 2009 og 2010. Det er det samme beløb som i 2008. Samtidig 

budgetterer kommunerne med knap 4,4 mia. kr. til drift og vedli-

geholdelse af vejene i 2009. Det er godt 0,1 mia. kr. mindre end i 

2008.

Banedanmarks planer for fornyelser i 2009 omfatter 135 km spor-

samt renovering af 53 broer. I henhold til den nye trafikaftale vil 

der også ske en opgradering af Sydbanen i år.
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Der er ved at blive udarbejdet beslutningsgrundlag om udvidelse 

af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted, så der i 

efteråret 2009 kan blive truffet en politisk aftale. Aftalen vil ikke nå 

at påvirke aktiviteten i prognoseperioden.

Metroselskabet I/S er bygherre for anlæg af Metrocityringen i form 

af to 15 km parallelle jernbanetunneler med 17 stationer under 

København og Frederiksberg efter den samme metode, som er 

afprøvet ved anlægsarbejdet med Metroens nuværende underjor-

diske strækninger.

Lednings omlægningerne vil blive iværksat i år. Investeringerne 

stiger med godt 0,1 mia. kr. i 2009 og med knap 0,8 mia. kr. i 2010.

Miljø 
Investeringerne i spildevandsanlæg, dvs. kloakker, pumpestationer 

og rensnings anlæg steg med 0,4 mia. kr. fra 2007 til 2008, så der i 

fjor blev investeret godt 2,9 mia. kr. 

Ifølge budgetterne falder investeringerne til 2,2 mia. kr. i 2009, 

men niveauet for udgifterne i 2008 og 2009 er ikke helt sammen-

lignelige, da nogle af de kommunale forsynings virksomheder er 

Udvalgte anlægsinvesteringer i 2006 - 2012, mi0. kr. 2009-priser

2006R 2007R 2008B 2009B 2010BO 2011BO 2012BO

Vindmøller, fundamenter 11 11 718 829 986 1.550 1.134

Varmeforsyning 390 266 306 318 201 154 200

Energi i alt 401 276 1.024 1.147 1.187 1.704 1.334

Veje

- nyanlæg - Vejdirektoratet 2.027 1.728 1.681 1.787 2.097 1.976 1.624

- nyanlæg - Kommuner 3.233 1.903 2.294 2.306 2.327 2.006 1.861

- Drift, Vejdirektoratet 735 1.089 992 1.594 916 899 900

- Drift, kommunale veje 5.036 4.677 4.509 4.375 4.372 4.372 4.373

Kommunale havne 95 89 85 89 75 67 49

Kystbeskyttelse 132 157 149 103 112 86 86

Metro i København 71 91 47 156 933 1.556 2.074

Baner, sporanlæg m.v. 2.237 2.319 2.859 3.239 3.021 2.828 2.546

Trafik i alt 13.566 12.053 12.616 13.649 13.853 13.789 13.513

Spildevandsanlæg 2.884 2.507 2.947 2.176 2.049 1.950 1.791

Vandforsyning 292 248 289 209 147 147 108

Vandløbsvæsen 54 16 35 40 29 30 28

Miljø i alt 3.230 2.770 3.271 2.425 2.225 2.127 1.927

Byggemodning m.v. 3.549 4.399 2.604 1.683 1.979 1.663 1.320

Udvalgte anlægsinvesteringer i alt 20.746 19.498 19.516 18.905 19.243 19.283 18.094

Kilde: Statens og kommunernes regnskaber, R, budgetter, B, og budgetoverslag, BO samt Metroselskabet I/S

blevet udskilt i kommunale selskaber. Det er uvist, hvor store beløb 

der herved bliver taget bort fra de kommunale budgetter og regn-

skaber.

Investeringerne i vandforsyning falder fra 0,3 mia. kr. i 2008 til 0,2 

mia. kr. i 2009.  

Byggemodning m.v.
Nedgangen i nybyggeriet af boliger og erhvervsbygninger fremkal-

der fald i kommuner nes inve ste ringer i jordforsyning og dermed i 

anlægsarbejderne med byggemodning. I 2009 bliver der budget-

teret med 1,5 mia. kr. mod 2,5 mia. kr. i 2008 og 4,3 mia. kr. i 2007, 

hvor niveauet kulmi ne rede. 

Der er desuden investeringer i fritidsområder, dvs. parker, skove 

samt natur- og strand områder, på 0,2 mia. kr. i 2009 mod godt 0,1 

mia. kr. i hvert af de to forudgående år. 

Dermed bliver investeringerne i byggemodning og fritidsområder i 

alt 1,7 mia. kr. i 2009 mod 2,6 mia. kr. i 2008 og 4,4 mia. kr. i 2007.
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Ændringer i prognosen i forhold til 
konjunkturanalysen fra november 2008:

Beskæftigelsen
I 4. kvartal 2008 var der flere i arbejde ved bygge- og anlægs-

virksomhed end forudset, og derfor blev niveauet for den gen-

nemsnitlige beskæftigelse i 2008 større end forventet. Faldet i 

beskæftigelsen fra 2007 til 2008 blev dermed på 6.800 arbejdere, 

funktionærer og mestre, og det var 700 færre end vurderet i vores 

update pr. medio november. 

Ligesom i november 2008 forudser vi også nu et fald i beskæftigel-

sen i 2009 på godt 13.000 arbejdere, funktionærer og mestre. 

Nybyggeriet
Danmarks Statistik har - som vi mange gange tidligere har oplyst 

- meget store problemer med at lave en statistik over det påbe-

gyndte byggeri. Tallene bliver justeret op gentagne gange over 

flere år på grund af kommunernes sene indberetninger til BBR, og 

dertil kommer, at der bliver rettet fejl i nogle af registreringerne. I 

alle vore skøn for udviklingen i det påbegyndte byggeri søger vi at 

skønne over de endelige tal i byggestatistikken.

I forhold til vores update i november 2008 er antallet af påbe-

gyndte boliger justeret op med 1.000 i 2005 og med 1.500 i 2006, 

mens skønnene for 2007 og 2008 ikke er ændret. For så vidt angår 

2009, er skønnet for antallet af påbegyndte boliger derimod sat 

yderligere 2.000 ned på grund af afmatningen på boligmarkedet 

kombineret med den bratte stigning i arbejdsløsheden.

Det samlede påbegyndte etageareal er justeret lidt op i 2005 - 

2007, mens skønnet for både 2008 og 2009 er sat ned med hen-

holdsvis 0,15 mio. m² og 0,7 mio. m². Det er ikke alene boligbyg-

geriet, som er ramt. Skønnet for det påbegyndte erhvervsbyggeri 

er sat yderligere ned på grund af udsigterne til recession inden for 

store dele af verdensøkonomien.

Bygningsreparation 
Beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse blev større i 2008 

end forudset på grund af en høj aktivitet i årets sidste kvartal. Det 

skyldes formentlig, at mange renoveringsprojekter, som måtte ven-

te under den tidligere højkonjunktur, blev udført i løbet af 2008 og 

dermed var med til at stabilisere den samlede byggeaktivitet. 

I betragtning af den samfundsøkonomiske udvikling forventes 

nedgangen i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 at blive større end 

forudset i vurderingen fra november.

 

Anlæg
Beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed i 2008 er ikke ændret, men 

nedgangen i nybyggeriet vil medføre en alvorlig tilbagegang i an-

lægsarbejderne med byggemodning, og derfor er niveauet for den 

samlede beskæftigelse ved anlægsvirksomhed i 2009 justeret ned 

med 500 arbejdere.

  

Usikre pejlemærker
Skønnene for udviklingen i produktionsværdierne fordelt på mar-

kedssegmenter er forbundet med stor usikkerhed på grund af den 

ringe datakvalitet i byggestatistikken. Dan marks Statistik har derfor 

ikke offentliggjort detaljerede produktionsværdier siden 2006, men 

offentliggør dog nu igen tal for hovedområderne. 

Her har vi ændret vores skøn
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Nøgletal

Påbegyndt byggeri i 1.000 m²
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Helårsbeboelse 2.540 2.670 3.090 3.450 4.240 4.270 3.300 2.800 1.850 1.650

Fabrikker og værksteder 1.000 860 660 660 720 750 720 680 650 650

Administration og handel 1.490 1.230 980 1.020 1.080 1.650 1.560 1.300 1.000 980

Øvrigt 450 290 290 300 470 350 330 250 230 250

Landbrug 2.460 2.420 2.440 2.260 2.430 3.200 2.350 2.000 1.800 1.800

Erhvervsbyggeri i alt 5.400 4.800 4.370 4.240 4.700 5.950 4.960 4.230 3.680 3.680

Kultur og institutioner 560 460 420 460 380 330 260 250 300 350

Bygninger i øvrigt 1.110 1.120 1.260 1.420 1.640 1.550 1.180 1.020 820 770

heraf: - sommerhuse 240 280 340 460 510 460 340 300 250 240
 - garager, carporte, udhuse 690 720 750 800 910 900 700 600 420 380

Byggeri i alt 9.610 9.050 9.140 9.570 10.960 12.100 9.700 8.300 6.650 6.450
Anm.: Som følge af afrunding er summerne i tabellerne ikke altid lig med tallene for i alt

Produktionsværdi ved bygge- og anlægsvirksomhed i mia. kr. i 2009-priser
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Boliger
Nybyggeri 23,4 24,4 28,7 33,6 38,7 49,2 50,4 47,4 36,4 28,0

Professionel hovedreparation 23,9 22,6 24,6 25,7 31,3 29,7 31,7 30,1 27,1 25,5

Boligbyggeri i alt 47,2 46,9 53,2 59,4 70,1 78,8 82,1 77,5 63,5 53,5

Erhvervsbygninger
Nybyggeri 29,8 25,3 23,2 23,7 23,3 28,3 28,2 29,8 25,1 23,0

Professionel hovedreparation 10,4 8,8 7,9 7,6 8,2 9,9 10,3 10,1 9,1 8,7

Erhvervsbyggeri i alt 40,2 34,1 31,1 31,3 31,5 38,2 38,5 39,9 34,2 31,7

Offentlige bygninger
Nybyggeri 9,2 8,6 8,0 8,9 8,2 9,0 7,3 7,9 8,5 9,8

Professionel hovedreparation 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 1,9 2,1 2,3 2,7

Offentligt byggeri i alt 11,5 10,8 10,2 11,1 10,4 11,3 9,2 10,0 10,8 12,5

Byggeinvesteringer i alt 98,9 91,7 94,6 101,8 111,9 128,3 129,8 127,4 108,4 97,6

Professionel bygningsreparation 23,7 24,1 23,4 23,8 23,7 24,4 25,5 24,5 23,6 23,5
Professionel byggeaktivitet 122,6 115,8 118,0 125,6 135,6 152,7 155,3 151,9 132,0 121,1

Materialer købt af private 26,3 27,9 30,0 30,7 32,1 32,3 34,0 32,6 30,9 30,3

Anlæg
Nyanlæg 32,4 33,8 33,1 28,4 25,7 29,0 29,4 27,1 27,1 28,4

Anlægsreparation 22,4 23,0 24,3 24,1 25,7 26,4 26,3 25,6 26,1 27,4

Anlægsaktivitet i alt 54,6 56,6 57,2 52,4 51,5 55,4 55,7 52,7 53,2 55,9

Software 0,8 0,5 0,9 0,4 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1

Bygge- og anlægsaktivitet i alt* 203,1 199,4 204,9 208,2 219,6 241,3 246,2 238,4 216,6 207,2

Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Nybyggeri 40.546 40.757 40.454 39.520 40.933 46.260 49.137 45.471 39.500 36.000

Reparation 54.932 53.113 51.792 53.248 57.259 58.597 60.385 58.689 55.000 54.000

Anlægsvirksomhed 25.465 25.164 22.660 22.707 23.378 24.279 25.924 26.714 26.500 27.000

Andet arbejde 8.682 8.234 7.864 7.396 5.709 6.190 6.565 6.537 6.000 6.000

Kontorarbejde 24.921 24.387 22.571 21.993 22.594 23.792 25.497 24.654 23.500 23.000

Ikke på arbejde 10.159 9.775 10.154 10.668 12.723 12.736 14.470 13.134 11.500 11.000

Beskæftigede i alt 164.705 161.430 155.495 155.530 162.595 171.853 181.982 175.217 162.000 157.000

Antal påbegyndte boliger
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008S 2009S 2010S

Fritliggende enfamiliehuse 5.900 6.200 7.700 9.000 10.600 11.000 9.500 8.500 5.000 4.000

Række-, kæde- og dobbelthuse 5.700 7.000 7.700 7.300 7.800 7.700 5.500 4.500 4.000 4.000

Lejligheder i flerfamiliehuse 9.300 10.000 12.600 13.700 15.600 14.800 9.000 7.000 5.000 5.000

Boliger i alt 20.900 23.200 28.000 30.000 34.000 33.500 24.000 20.000 14.000 13.000

Kilde: Danmarks Statistik, Velfærdsministeriet og egne beregninger
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