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Byggeriets forventninger er stabilt negative 

Byggeriets forventninger er fortsat negative, og den sammensatte konjunkturindika-
tor har siden februar ligget på et stabilt niveau imellem -21 og -16. Således er den på  
-16 i september imod -20 i august, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Frem-
gangen skyldes, at ordrebeholdningen ikke vurderes så lavt som i seneste måned. 
 
Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg 

 
Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af vurderet ordrebeholdning og forventet beskæfti-
gelse. 
 
Forbedret vurdering af ordrebeholdningen 
Vægtet efter antal ansatte vurderer virksomhederne, at ordrebeholdningen er mindre 
end normalt, men forbedret i forhold til sidste måned. Vurderingens nettotal er på  
-26 i september mod -35 i august, hvilket er det bedste resultat siden september 2008. 
Forventningen til beskæftigelsen i de kommende tre måneder er fortsat svagt negati-
ve med et nettotal på -6 i september, som stort set er på niveau med de foregående tre 
måneder. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. 
 
Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg. Sæsonkorrigeret. 

 
Nettotal 

Beskæftigelses- 
forventninger 

Ordre- 
beholdning1 

Sammensat  
konjunkturindikator 

2011    April 3 -37 -20 
            Maj 2 -33 -16 
            Juni -3 -34 -20 
            Juli -5 -29 -18 
            August -5 -35 -20 
            September -6 -26 -16 

 

1 Tal for ordrebeholdningen er opgjort ultimo foregående måned. 
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Svækkede forventninger i ikke-sæsonkorrigerede tal 
Vurderet ud fra de ikke-sæsonkorrigerede tal er bygge- og anlægssektorens forvent-
ninger samlet set svækket i forhold til august. Forventningen til omsætningen er svagt 
positiv med 4 i september mod 8 i august. Forventningen til beskæftigelsen er svagt 
negativ med -1 mod 4 i august. Forventningerne til tilbudspriser ved licitation er også 
negative med -13 mod -9 i august. Forventningerne i de traditionelle håndværker-
brancher ligger generelt lavt med hensyn til både beskæftigelse, omsætning og til-
budspriser ved licitation. 
 
Anlægsentreprenører fortsat meget positive  
Anlægsentreprenørernes forventninger til beskæftigelsen er meget positive og er steget 
markant til 41 i september mod 22 i august. Branchen har også fortsat markant posi-
tive forventninger til omsætningen med 44 mod 46 i august. Anden specialiseret bygge- 
og anlægsvirksomhed (tagdækning, stilladsforretning, isoleringsvirksomhed mv.) har 
også positive forventninger til både beskæftigelse og omsætning.  
 
Samtlige branchegrupper har negative forventninger til tilbudspriser ved licitation i 
september, hvor både anlægsentreprenører og anden specialiseret bygge- og anlægsvirk-
somhed i august havde positive forventninger.  
 
Forventninger til september-november i forhold til juni-august (ikke sæsonkorrigerede tal) 

 
 
Uændrede produktionsbegrænsninger  
Virksomheder, der repræsenterer 66 pct. af beskæftigelsen, oplever ingen produkti-
onsbegrænsninger mod 69 pct. i august. Virksomheder, der repræsenterer 24 pct. af 
beskæftigelsen i sektoren, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produk-
tionsbegrænsninger mod 23 pct. i august. Dårligt vejr nævnes af 9 pct. som produkti-
onsbegrænsende årsag imod 3 pct. i august. Mangel på arbejdskraft angives af 2 pct. 
inden for bygge- og anlægssektoren, hvor underbranchen anlægsentreprenører ligger 
højest med 5 pct., mens brancherne vvs- og blikkenslagerforretninger og murere ligger 
lavest med 0 pct. 
 

Mere information  Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere de-
taljeret form i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/299. 
Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om 
konjunkturindikatorer og de seneste nøgletal på www.dst.dk/Statistik/nogletal.aspx. 

Kilder og metoder  Se www.dst.dk/varedeklaration/933. 
Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. 

Næste offentliggørelse  Konjunkturbarometer for bygge og anlæg oktober 2011 udkommer 28. oktober 2011. 

Henvendelse  Erik Slentø, tlf. 39 17 30 88, esl@dst.dk 
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