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VELKOMMEN TIL BYGHERREBAROMETERET
Byggeriet er landets fjerdestørste branche med en samlet omsætning på omkring 290 mia. kr. og omkring 
180.000 ansatte. Branchen har stor indvirkning på landets samlede økonomi, ligesom byggeriet har stor betyd-
ning for resten af samfundet gennem de byggerier, som opføres. 5.000 mia. kr. eller omkring 80 pct. af vores 
nationale formue er placeret i fysiske bygninger og anlæg. Byggeriet griber ind i stort set alle brancher og spiller 
en direkte eller indirekte rolle i mange af vores samfundsmæssige og politiske prioriteringer inden for både kli-
ma, energi og velfærdsområdet. 

BYGHERRERNE IGANGSÆTTER BYGGERI
Igangsættelsen af byggeri i Danmark sker via landets bygherrer. Det er herfra, der indkøbes byggeprojekter og 
herfra byggeriet ofte driftes og vedligeholdes. 
I Danmark skønner vi, at der findes omkring 400 professionelle bygherrer, som løbende investerer i byggeri  
og anlægsprojekter. Denne gruppe består af bl.a. pensionskasser, developere, kommuner, regioner, statslige  
organisationer og almene boligorganisationer og alene boligorganisationer står for omkring halvdelen af alle 
byggeinvesteringer. Resten sker via privatpersoner og andre engangsbygherrer. 

BAROMETER OVER NÆSTE ÅRS UDVIKLING
Løbende udfordres byggebranchen af forskellige strukturelle og økonomiske udsving. Det kan være stigende 
materialepriser, lovgivning på energiområdet eller andre ting, som spiller en væsentlig rolle for branchens og 
særligt bygherrernes prioriteringer. 

Bygherrebarometeret giver et aktuelt overblik over den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i byggebran-
chen og herunder et konkret indblik i byggeriets byggepipeline. Det er et overblik over summen af bygge- og 
anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i gang inden for de kommende 12 måneder med en projektsum på over 
40 mio. kr., hvoraf de fleste igangsættes af professionelle og institutionelle bygherreorganisationer.

Bygherrebarometeret udgives for at give byggebranchen et større indblik i de projekter, der er på vej og sikre, at 
de forskellige aktører i højere grad planlægger og tilrettelægger deres aktiviteter i forhold til den aktuelle udvik-
ling i samfundet og bygge- og anlægsbranchen.  
Bygherrebarometeret er udgivet i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta. 
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INDHOLD I BAROMETERET 
Første del af analysen giver et overblik over byggepipelinen i Danmark for det kommende år og her gives et over-
blik over den planlagte udvikling. Konkret har barometeret fokus på de store projekter på over 40 mio. kr., fordi 
det ofte er dem, som er dagsordensættende for byggebranchens aktivitetsniveau. Netop 40 mio. kr. er valgt, da 
det er grænsen for, hvornår de offentlige bygherrer skal anvende udbudsloven. Tallene er leveret af Byggefakta.

Her belyser vi følgende emner:

 � Samlet byggeaktivitet
 � Aktivitet fordelt på regioner
 � Aktiviteter fordelt på bygherretyper
 � Aktiviteter fordelt på typer af byggeri

Anden del er en opsamling på særlige trends og tendenser i byggeriet. I denne rapport sætter vi særligt fokus på 
bæredygtighed og prioriteringer omkring bl.a. forskellige typer af bæredygtighedstiltag. Desuden præsenteres 
en oversigt over landets største bygherrer og byggeprojekter i 2022, ligesom der er en oversigt over de vigtigste 
politiske aftaler og indsatser, som kan påvirke byggeriet det kommende år. 

Den tredje del er en konjunkturanalyse, hvor der ud fra gængse analyser i markedet skabes et overblik over den 
økonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling i Danmark. Tallene her er leveret af forskellige officielle kilder 
som fx Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik mv. 

Vi behandler følgende emner:

 � Udvikling i økonomien generelt
 � Økonomisk udvikling i byggebranchen 
 � Udvikling i beskæftigelsen generelt og inden for specifikke brancher 

God læselyst!
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Hovedpointer i  
Bygherrebarometer 2021
Følgende er hovedkonklusioner fra bygherrebarometeret 2021

HISTORISK HØJT AKTIVITETS- 
NIVEAU
Aktivitetsniveauet i byggeriet forventes at blive historisk 
højt i 2022 med en samlet projektsum på næsten 140 mia. 
kr. for projekter over 40 mio. kr. Det er en stigning på 14% i 
forhold til pipelinen i 2021, som også lå på et højt niveau. 

Til sammenligning har byggeriet haft en samlet omsæt-
ning på omkring 289 mia. kr. i 2020. 

Udsigterne for væksten i byggeriet må vurderes til at blive 
en del over den generelle vækst i samfundet det kommen-
de år. 

SÆRLIG HØJ STIGNING HOS 
DE ALMENE
Der er planlagt en massiv øget byggeaktivitet i den almene 
sektor i 2022 i sammenligning med årene før. Det skyldes 
særligt, at den almene sektor igangsætter mange helheds-
renoveringer. 
 
Også blandt de offentlige og private bygherrer forventes 
en vækst, der kan tilskrives henholdsvis infrastrukturpro-
jekter og erhvervs- og boligbyggeri. 

Øst for Storebælt står for langt det meste byggeri. Især 
er der fart på i Region Hovedstaden, hvor der er sær-
ligt gang i boligbyggeriet i omegnskommunerne uden 
for København. Også Region Syddanmark og Regi-
on Nordjylland har høj vækst. Sidstnævnte er i høj 
grad påvirket af opførelsen af en række solcelleanlæg. 

BOLIGER FYLDER MEST
”Boliger - huse og lejligheder” er fortsat den største type af 
byggeri efterfulgt af ”Butik, kontor, lager, industri & trans-
port”. Begge dele har været mere påvirket af COVID-19 end 
de andre hovedgrupper og endte lavere i 2020, end hvad 
pipelinen viser.

Stigningen i boligbyggeri fra 2021 - 2022 er især drevet af 
renoveringer i den almene sektor, som vokser kraftigt. 

FORSKYDELSER I OFFENTLIGE 
PRIORITERINGER
På velfærdsområdet sker en række forskydninger, selvom 
investeringssummen blot stiger en smule. Skole- og ud-
dannelsesbyggeri falder en del efter, at der særligt i 2021 
blev igangsat en del store skolebyggerier, samt at en ræk-
ke universitetsprojekter er nået i mål. De store hospitals-
byggerier er efterhånden færdige, og inden for denne kate-
gori forventes det særligt at være plejehjemsbyggerier, der 
vokser de kommende år.

For gruppen ”offentlige bygninger, politi, militær og bered-
skabsstyrelsen” sker en høj stigning, hvilket er båret af en 
række store enkeltprojekter. 

På erhvervsområdet er summen næsten uændret, men der 
er sket et skifte fra mange kontorbyggerier i retning af, at 
der bygges flere logistik-, transport- og distributionscen-
tre. 

Femern-forbindelsen fylder meget på anlægsområdet, 
men også i andre typer anlægsarbejder sker der en mar-
kant vækst fra 2021 til 2022. 

På energiområdet sker en stor vækst, som især er drevet 
af byggeri af nye solcelleanlæg.
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STOR STIGNING I BÆREDYG-
TIGHEDSCERTIFICERING 
Det er en klar tendens, at bæredygtighed fylder mere i 
branchen. Der forventes en stigning i certificeret bygge-
ri på 43% fra 2021 til 2022, og det er ikke længere kun i  
hovedstaden, at man opfører certificeret byggeri. Det er 
særligt DGNB-certificeringer, som vinder frem.

VÆKST OG PRISSTIGNINGER
Der forventes en lidt højere vækst i byggeriet end i Dan-
mark generelt. Bl.a. båret frem af højere aktiviteter både 
inden for det offentlige, private og almene.  

Byggeriet er som andre brancher dog udfordret af man-
gel på arbejdskraft, prisstigninger på materialer og lange 
leveringstider. Denne udvikling skubber priserne op inden 
for byggeriet i højere grad end i andre brancher og særligt 
opleves høje prisstigninger ved bestemte materialer.

Udviklingen kan måske lægge en dæmper på de høje 
væksttal inden for byggeriet. Det er særligt de offentlige 
og almene bygherrer, som udfordres af prisstigninger og 
derfor kan være nødsaget til at udskyde eller helt annullere 
aktiviteter.

OVERORDNEDE TRENDS I 2022 
Følgende overordnede trends kan aflæses ud af årets Byg-
herrebarometer, og når man sammenholder tallene med 
de foregående tre år.

BYGNINGSTYPER
     Opadgående trend
Boliger i omegnskommuner til København og i Aarhus 
Fritids- og feriecentre 
Plejeboliger
Forsvaret 
Logistikcentre 
Almene boliger (renovering)
Offentlige anlæg inden for infrastruktur (i bl.a. Femern- 
forbindelsen)
Solcelleanlæg

     Nedadgående trend 
Hoteller
Statslige universitetsbyggerier
Hospitaler 
Kontorbyggeri 
Nye boliger i Københavns Kommune
Veje

BÆREDYGTIGHED
     Opadgående trend
DGNB-certificering

     Nedadgående trend 
Lavenergibyggeri
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DEL 1 
Pipeline for byggeri i 2022
Første del af Bygherrebarometeret er en oversigt over 
projektsummen på de byggerier over 40 mio. kr., som er 
planlagt til at starte op i 2022. Erfaringsmæssigt bliver 

en væsentlig del af projekterne i pipelinen forsinket og en 
mindre del annulleres. Til sammenligning vises den tilsva-
rende pipeline for 2020 og 2021, som den så ud året før.

OVERSIGT OVER PLANLAGTE BYGGEAKTIVITETER 2022

2020 (Sep 2019) 2021 (Sep 2020) 2022 (Okt 2021)

Total (mio. kr.) 104520 114554 137874

Femern-forbindelsen (mio. kr.) 4300 15100 10200

Antal projekter (mio. kr.) 764 803 983

Femern-forbindelsen

Kilde: Byggefakta A/S
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Regioner

2020 
(Sep 2019)

2021 
(Sep 2020)

2022 
(Okt 2021)

Diff. Pct.  
2021-2022

Hovedstaden (mio. kr.) 49611 51276 63557 24%

Sjælland (inkl. Femern)* (mio. kr.) 13246 29152 26922 -8%

Syddanmark (mio. kr.) 15429 17610 20030 14%

Midtjylland (mio. kr.) 25410 27604 30320 10%

Nordjylland (mio. kr.) 5123 4012 7246 81%

Hele landet (ekskl. Femern) (mio. kr.) 104520 114554 137874 20%

Hele landet (mio. kr.) 108819 129654 148074 14%

REGIONER
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46%

12%
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30.320 

7.246 

2022 (Okt 2021)

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Bygherrebarometeret forudser et historisk højt aktivitets-
niveau for byggeriet i 2022 med en samlet projektsum på 
næsten 140 mia. kr. for projekter over 40 mio. kr. 

Det er en stigning på hele 14% i forhold til pipelinen i 2021 
(lignende målinger fra bl.a. Byggefaktas trendmålinger 
og Byggepipeline), og aktivitetsniveauet er på det højeste 
siden finanskrisen. Og med al sandsynlighed også over 
niveauet fra 2008. Naturligvis fylder Femern-forbindelsen 
meget i de seneste års målinger, men også uden forbindel-
sen til Tyskland har tallene et historisk højt niveau. 

Det store aktivitetsniveau stemmer også overens med en 
generel favorabel økonomisk udvikling i Danmark, hvilket 
er beskrevet i kapitel tre. Dog viser samme analyse, at den 
generelle strukturelle og økonomiske udvikling kan påvir-
ke aktivitetsniveauet negativt. Byggebranchen møder i 

stigende grad kapacitetsudfordringer i form af mangel på 
visse typer af materialer, prisstigninger på materialer og 
udfordringer med at skaffe arbejdskraftressourcer til de 
mange byggeprojekter. 

Udviklingen kan særligt påvirke aktivitetsniveauet i det of-
fentlige og på det almene område. Her kan der være udbud 
som må gå om eller aflyses, hvis ikke de kan udføres inden 
for de fastsatte budgetrammer. Dermed må det forventes, 
at den faktiske byggeaktivitet bliver noget lavere end den-
ne pipeline viser.

Der er dog allerede kontraheret på en del af det almene 
byggeri, som planlægges igangsat i 2022. Det private byg-
geri vil højst sandsynligt ikke være lige så påvirket af de 
stigende priser som de offentlige og almene bygherrer.

*Femern-forbindelsen har nedgang på -32% fra 2021 til 2022, hvilket har stor indvirkning på resultatet for opgørelsen 
for Sjælland. Femern er i 2020, 2021 og 2022 er præget af fire store entrepriser for etablering af Femern-forbindelsen.
Kilde: Byggefakta A/S.
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Kilde: Byggefakta A/S. Note: Udsving i Sjælland er påvirket særligt i 2021 af Femern-forbindelsen.

UDVIKLING I REGIONER
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Regioner udvikling

Hovedstaden Sjælland Syddanmark

Midtjylland Nordjylland

Størst aktivitet er der i hovedstaden, som oplevede en op-
bremsning i væksten i 2021 pga. COVID-19, men hvor byg-
geaktiviteten igen vokser i 2022. I alt trækker regionerne øst 
for Storebælt en stor del af udviklingen. Region Sjælland og 
Region Hovedstaden udgør 61% af projektmarkedet i 2022. 

Region Hovedstaden var i 2020 markant mere påvirket af 
COVID-19 end de andre regioner. Det var forventet, at der 
ville blive igangsat projekter for 41,8 mia. kr. (Kilde: Sær-
prognose 2020), men der blev kun igangsat projekter for 
32,8 mia. kr. (Kilde: Trends for byggebranchen 2016-2020). 
Mange af disse projekter blev udskudt til 2021 og 2022, 
hvilket forklarer den høje vækst særligt i 2022.  

Hovedstaden blev bl.a. ramt af opbremsning for kon-
tor- og hotelbyggeri og en stor udvidelse af Københavns 
Lufthavn. Omvendt blev der sat fart på lager- og logistik-
byggeri i andre landsdele. Region Hovedstaden (primært 
København) blev også ramt på boligerne, men her er kob-
lingen til COVID-19 dog mindre.

Generelt er der en trend med stigende aktiviteter i bolig-
byggeriet udenfor København. I 2020 dykkede tallene for 
boligbyggeriet kraftigt i København, og projekter blev ud-
sat til 2021. Fra 2022 og de næste par år frem ser det ud 
til at gå ned igen, da der er få tilbageværende byggemulig-
heder i København. 
 

Alle øvrige regioner udviklede sig generelt positivt og var 
kun i mindre grad påvirket af COVID-19.

Fremgangen i Region Hovedstaden skyldes særligt vækst 
i boligbyggeri. Fra 2020-2021 var der vækst, og for 2021-
2022 forventes det, at niveauet bliver holdt højt.. Mæng-
den af eksisterende byggegrunde i København har efter-
hånden nået et mætningspunkt. En fremtidig stigning må 
forventes særligt at ske i forstæderne og kommunerne om-
kring København – i hvert fald indtil der igangsættes byggeri 
i Jernbanebyen og på Lynetteholmen.

Der er sket en stor vækst i Region Sjælland over de sene-
ste år. Det skyldes primært Femern-forbindelse, men det 
understøttes af en general høj vækst både i privat og al-
ment boligbyggeri. Selvom der er et mindre fald fra 2021 
til 2022 er regionen på en positiv trend.

I Region Midtjylland er der også en lille stigning. I særligt 
Aarhus sker en stor stigning i boligbyggeri, da omtrent 
halvdelen af alle boligbyggerier i Region Midtjylland i 2022 
ligger i Aarhus Kommune. (Kilde: Særprognose 2022)

I Nordjylland er der en stor stigning fra 2021 til 2022 i pi-
pelinen, der primært skyldes en række planlagte solcelle-
anlæg. Desuden var pipelinen for 2021 forholdsvis lille, og 
det realiserede tal endte noget højere. (Kilde: Trends for 
byggebranchen Q2 2021)
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BYGHERRETYPER

2022 (Okt 2021)2021 (Sep 2020)2020 (Sep 2019)

19%

12%

53%

17%

2022 (Okt 2021)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

15%

12%

53%

20%

2021 (Sep 2020)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

15%

14%

58%

13%

2020 (Sep 2019)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

27.848 

17.818 

77.838 

24.570 

2022 (Okt 2021)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

27.848 

17.818 

77.838 

24.570 

2022 (Okt 2021)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

27.848 

17.818 

77.838 

24.570 

2022 (Okt 2021)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

27.848 

17.818 

77.838 

24.570 

2022 (Okt 2021)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*

27.848 

17.818 

77.838 

24.570 

2022 (Okt 2021)

Boligselskab- Almen

Offentlig

Privat

Offentligt ejede selskaber*
* Omfatter Femern Bælt A/S, By & Havn A/S, forsyningsselskaber, letbaneselskaber m.m.. Kilde: Byggefakta A/S.
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Bygherretyper

2020 
(Sep 2019)

2021 
(Sep 2020)

2022 
(Okt 2021)

Diff. Pct.  
2021-2022

Boligselskab - Almen (mio. kr.) 16292 19639 27848 42%

Offentlig (mio. kr.) 15239 15265 17818 17%

Privat (mio. kr.) 63051 69242 77838 12%

Offentligt ejede selskaber* (mio. kr.) 14238 25508 24570 -4%

Total (ekskl. Femern) (mio. kr.) 104520 114554 137874 20%

Femern-forbindelsen (mio. kr.) 4300 15100 10200 -32%

Total (mio. kr.) 108820 129654 148074 14%

* Omfatter Femern Bælt A/S, By & Havn A/S, forsyningsselskaber, letbaneselskaber m.m.. Kilde: Byggefakta A/S.
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De private bygherrer har den største projektportefølje. Grup-
pen står for 53% af den samlede projektsum, hvilket er uæn-
dret i forhold til året før. Det private byggeri fordeler sig både 
på boliger og erhverv. 

I forhold til pipelinen for 2021, hvor der stadig var relativt 
stor usikkerhed i markedet som følge af COVID-19 (septem-
ber 2020), er der sket en markant vækst for de private bolig-
projekter på over 4 mia. kr. Samtidig er pipelinen vokset for 
erhvervsbyggeri (herunder logistikcentre) og kultur, fritid og 
hotel (herunder ferieboliger). Kun inden for privat byggeri til 
undervisningsformål, er der et lille fald i pipelinen for 2022 i 
forhold til 2021.

Med andre ord viste den realiserede udvikling i 2021 sig at 
blive lidt højere end forventet, særligt inden for erhvervsbyg-
geri. Denne tendens er også gældende for pipelinen for 2022. 
Her forventes det, at der laves mere erhvervsbyggeri. Det dre-
jer sig både om kontorer, logistikcentre og feriecentre.

I 2022 tegner sig en historisk høj vækst for det almene byg-
geri. Den almene gruppe igangsætter en række helhedsreno-

veringer i 2021. Det er særligt Ghettopakken fra 2018, der får 
en effekt i både 2021 og 2022, hvor mange renoveringer og 
udviklingsplaner sættes i gang.
 
Også Grøn Boligaftale 2020 bidrager til væksten, hvor nogle 
af de første projekter afledt af aftalen sættes i gang i 2022. 
Fremtidigt kan der potentielt ske en stigning i alment nybyg-
geri som følge af regeringens nye boligudspil fra oktober 
2021, hvor der er planer om nybyg af almene boliger inden 
2035.

Der sker både fremgang på det almene og det private områ-
de i forhold til boligbyggeri, men det er især det almene, der 
driver udviklingen. 

De offentlige bygherrer har også flere store projekter i pipe-
linen i 2022 - primært inden for ny infrastruktur. 

Vejprojekter er dog fortsat på et lavt niveau, fordi projekter i 
forbindelse med Infrastrukturplan 2035 først igangsættes ef-
ter 2022. Derudover er en række større infrastrukturprojekter 
placeret i selvstændige selskaber. 
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HOVEDGRUPPER UDVIKLING

 
Hovedgrupper

2020 
(Sep 2019)

2020 
(Sep 2019)

2021 
(Sep 2020)

Diff. Pct.  
2021-2022

Boliger – huse og lejligheder (mio. kr.) 49776 56465 68420 21%

Sport, fritid, kultur & hotel (mio. kr.) 6714 4715 6932 47%

Skoler, uddannelse & forskning (mio. kr.) 6638 9801 7671 -22%

Butik, kontor, lager, industri & transport  
(mio. kr.)

15790 20986 21249 1%

Sundheds- & socialvæsnet (mio. kr.) 6339 6044 6148 2%

Off. Bygn. Politi, militæret & beredskabst. 
(mio. kr.)

2358 1270 3316 161%

Energi og renovation (mio. kr.) 3963 5648 7511 33%

Anlægsarbejder (mio. kr.) 14552 24726 26828 9%

Total (ekskl. Femern) (mio. kr.) 104520 114554 137874 20%

Femern-forbindelsen (mio. kr.) 4300 15100 10200  

Total (mio. kr.) 108820 129654 148074 14%

* Byggefakta overgik i 2019 til en ny platform til analyse, der medfører mindre difference på pipeline i 2020. Kilde: Byggefakta A/S.

68.420 

6.932 7.671 

21.249 

6.148 

3.316 

7.511 

26.828 

2022 (Okt 2021)

Boliger - huse og lejligheder

Sport, fritid, kultur & hotel

Skoler, uddannelse & forskning

Butik, kontor, lager, industri & transport

Sundheds- & socialvæsnet

Off. bygn. politi, militæret & beredskabst.

Energi og renovation

Anlægsarbejder



16 | Bygherrebarometeret

Boliger – huse og lejligheder er fortsat den største hoved-
gruppe efterfulgt af Butik, kontor, lager, industri & transport. 
Begge dele har været mere påvirket af COVID-19 end de an-
dre hovedgrupper og endte lavere i 2020, end hvad pipelinen 
viser. (Kilde: Trends for byggebranchen 2016-2020)

Stigningen i boligbyggeri fra 2021 – 2022 er især drevet af re-
noveringer i den almene sektor, omtalt i forrige afsnit. Der er 
en tendens til, at boligbyggeriet i stigende grad rykker ud af 
Københavns kommune og til omegnskommunerne, hvor der 
er flere byggegrunde. (Kilde: Særprognose 2022 og Trends 
for byggebranchen 2016-2020)

Sport-, kultur- og fritidsbyggeri faldt fra 2020 til 2021, men 
står til at stige igen fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes pri-
mært private dele af hovedgruppen. 

Mens det private oplevede et fald i gruppen fra 2020 til 2021, 
da hotelbyggerier blev bremset som følge af COVID-19, sker 
der igen en stigning fra 2021 til 2022. Det er særligt hoteller 
og ferieresorts, der sættes i gang næste år, måske som føl-
ge af en større efterspørgsel på ferier inden for (eller tæt på) 
landets grænser.

Den kommunale pipeline i forhold til haller og idrætsanlæg er 
nogenlunde konstant på 4 mio. kr. Det gør sig også gælden-
de, selvom kommunerne hævede anlægsloftet sidste år og 
måtte bruge flere penge på området. Dette er dog primært 
gået til mindre projekter og renoveringer og tæller ikke med i 
denne opgørelse. 

På erhvervsområdet er summen næsten uændret, men der 
er sket et skifte fra mange kontorbyggerier i retning af, at der 
bygges flere logistik-, transport- og distributionscentre. Der 
kan ikke vises en direkte sammenhæng med COVID-19, men 
en eksplosion i nethandel kan måske betyde, at man har pri-
oriteret udbygning af distributionskapacitet.

For skole og uddannelse falder pipelinen noget efter der sær-
ligt i 2021 blev igangsat en del store skolebyggerier. Desuden 
er en række store universitetsbyggerier sat i gang i 2020 og 
2021 og er derfor ikke med i pipeline for 2022.

Generelt for området velfærdsbyggeri er pipelinen ret uæn-
dret. De store hospitalsbyggerier er efterhånden færdige, og 
aktiviteten rykker nu over på større plejehjemsbyggerier. 

For gruppen offentlige bygninger, politi, militær og bered-
skabsstyrelsen sker en høj stigning. Den er primært båret 
af en meget omfattende renovering af Nationalbanken, men 
også Forsvaret har planlagt renovering og nybyg på kaserner 
for mere end 1,5 mia. kr. de næste tre år. 

Femern fylder meget på anlægsområdet, men også i andre 
typer anlægsarbejder sker der en markant vækst fra 2021 
til 2022. Pipelinen er stadig ikke præget af Infrastrukturplan 
2035. I stedet er det især projekter på energiområdet som 
Baltic Pipe, der tegner udviklingen, og jernbaneudbygning i 
forbindelse med Femern-forbindelsen.

På energiområdet sker en stor vækst, som især er drevet af 
byggeri af nye solcelleanlæg.
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DEL 2 
Trendanalyse
Anden del af rapporten dykker ned i aktuelle trends, som 
præger byggeriet. Her beskæftiger vi os med to områder 
– nemlig bæredygtighed og prisstigninger, der begge er 
emner, som står øverst på dagsordenen i branchen. 

UDVIKLING I BÆREDYGTIGHED
Her følger et aktuelt indblik i de seneste års udvikling in-
den for bæredygtighed målt på prioriterede indsatser om-
kring bl.a. certificeringer i planlagte projekter fra 2020 til 
2023. 

SUM FORDELT PÅ TYPE BÆREDYGTIGHED

2020 
(Sep 2019)

2020 
(Sep 2019)

2021 
(Sep 2020)

Diff. Pct.  
2021-2022

Ingen tiltag (mio. kr.) 38728 37177 38136 3%

Certificeret (mio. kr.) 19392 22824 32653 43%

Lavenergi (mio. kr.) 12658 11336 8360 -26%

Andre tiltag (BR18+) (mio. kr.) 12267 14547 11993 -18%

Total (mio. kr.) 83045 85884 91142 6%

Andel med bæredygtighedstiltag (mio. kr.) 53% 57% 58%
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Helt overordnet er der en lille vækst i andelen af bæredygtig-
hedstiltag i byggeriet det kommende år. Der er især vækst i 
certificeringer, mens lavenergiklasserne ser ud til at være på 
vej ud. Det er primært DGNB, der står for væksten i certifice-
ringer. (Kilde: Bæredygtighedsrapport 2022)

Mens bæredygtighedscertificering tidligere har været et ho-
vedstadsfænomen, hvor Region Hovedstaden stod for den 
største del certificeringer i både 2019 og 2020, ser det nu ud 
til at blive en trend for hele landet. 

Det har en effekt på udviklingen af bæredygtigt byggeri, at de 
mange sygehusbyggerier i høj grad har været lavenergibyg-
gerier, mens plejehjemmene (af hensyn til budget) ikke har 
lige så mange energitiltag.

Overordnet får det offentlige flest certificeringer, herefter de 
private og endeligt opstår der flere udfordringer med at få in-
korporeret bæredygtighed i det almene.

I Københavns Kommune har man fx taget en politisk beslut-
ning om at skifte fokus fra lavenergi i nybyggeri til DGNB-cer-
tificering. Større kommunalt nybyggeri over 20 mio. kr. skal 
enten certificeres med Svanemærket eller med DGNB Guld. 

Man skal dog også tage højde for en indfasningsperiode, 
hvor skolebyggerierne i 2021 i højere grad har været lavener-
gi, men projekter med planlagt igangsættelse fra 2022 og se-
nere vil i højere grad være fokuseret på en certificering.

De private var hurtigst ude og i gang med at få certificeringer, 
særligt de store pensionskasser. Det har særligt været kon-
torbyggerier, der er blevet certificeret, men også boliger får 
nu DGNB-certificering, og Svanemærket er også på vej frem 
inden for boligbyggeri.

UDVIKLING I PRISSTIGNINGER
Følgende er et overblik over den aktuelle udvikling inden for 
priser i byggeriet. En høj andel af landets bygherrer oplever 
prisstigninger på opførelse af byggeri, og det presser i stigen-
de grad branchen ved udgangen af 2021. Følgende er en ge-
nerel analyse af situationen og med indblik i, hvad branchen 
kan forvente de kommende 12 måneder.

Generel udsigt til stigende priser
I Nationalbankens seneste analyse om udsigter for dansk 
økonomi fra september 2021 vurderes det, at forsyningskæ-
derne i den globale varehandel er under pres, og transportud-
fordringer og flaskehalse bidrager til den pressede situation.

Dog vurderes det også, at det aktuelle pres på den globale 
økonomi i form af lange leveringstider og forsyningsudfor-
dringer inkl. høje fragtpriser ikke bliver en mere permanent 
tilstand. 

Man forventer flaskehalse i økonomien året ud, men derud-
over også at forsinkede leveringer som følge af COVID-19 vil 
blive indhentet, og at efterspørgslen, som ellers har været 
presset op, vil nærme sig et normalt niveau. (Kilde: National-
banken: Udsigter for dansk økonomi - september 2021) 

Høje prisstigninger i byggeriet
Danmarks Statistiks producent- og importprisindeks for 
varer tegner dog et billede af mere eksplosivt stigende pri-
sindekser. Også Danmarks Statistiks opgørelse af produk-
tionsbegrænsninger i bygge og anlæg viser en mangel på 
materialer og på arbejdskraft, som vi ikke har set lignende si-
den 2007. I oktober 2021 melder 47% af de til undersøgelsen 
adspurgte virksomheder om mangel på arbejdskraft og 25% 
om mangel på materialer. (Kilde: Danmarks Statistik: Produk-
tionsbegrænsninger i bygge og anlæg)
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En stigende efterspørgsel på træ til byggeri med mindre 
CO2-udledning betyder prisstigninger på området, der fra juni 
2020 til marts 2021 steg med 12%, og endnu kraftigere er 
prisstigningen på jern og stål, der i samme periode steg med 
36%. (Kilde: Danmarks Statistik)

Forventninger til fremtiden
Meget tyder på, at prisstigninger i byggeriet fremstår mere 
tydelige end i samfundsøkonomien som helhed. Baseret på 
ovenstående må byggeriet og landets bygherrer se frem til et 
2022 med fortsat høje priser på både materialer og services. 

Og inden for nogle områder med en særlig produktion eller 
udvikling kan fremkomme næsten eksplosive prisstigninger. 
Prisstigningerne i byggeriet må forventes at have et højere 
niveau end i andre brancher. Om det høje prisniveau vil fort-
sætte de kommende år, er dog mere usikkert.

Kilde: Danmarks Statistik
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TOPLISTER
Nedenfor præsenteres en liste over de største byggeprojekter og de største bygherrer i landet i 2022.

LISTE OVER DE STØRSTE BYGGEPROJEKTER I 2022
Byggestart 2022

Projekter - Hele landet By Byggestart Afsluttet Mio.

Femern Forbindelsen - Sydtunnelen - Etablering af 
tunnel

Rødby 2022.04 2029.06 10.200

Nordhavnstunnel - Anlæg af tunnel Nordhavn 2022.09 2027.06 1.900

Hovedstadens Letbane - Ring 3 - Transportsystemet 
(TS) - Anlæg af letbane

Glostrup 2022.08 2025.06 1.900

Hub 65 - Ved Tankedalsvej - Opførelse af logistikcenter Kolding 2022.10 2026.09 1.500

DSV Panalpina - Lund - Opførelse af logistikcenter Horsens 2022.02 2024.09 1.500

Danmarks Nationalbank - Renovering af bank København K 2022.09 2028.04 1.450

Lynetteholmen - Fase 2 - Etablering af ø København K 2022.06 2025.12 1.250

Nordals Ferieresort, 1. etape - Opførelse af ferieresort Nordborg 2022.03 2024.09 1.200

DSB nye vedligeholdelsesfaciliteter, Næstved  
- Opførelse af togværksteder

Næstved 2022.11 2024.10 1.200

Tunnelfabrikken - Ombygning til kulturhus, erhverv og 
boliger

Nordhavn 2022.05 2024.04 1.100

LISTE OVER DE STØRSTE BYGHERRER 2022
Byggestart 2022 og projekter +40 mio. kr.

Bygherre - Hele landet Antal Projekter Mio.

Femern Bælt A/S 1 10.200

Kab S M B A 22 4.312

A. Enggaard A/S 11 2.598

DAB 14 2.573

Udviklingsselskabet By & Havn I/S 7 2.143

Vejdirektoratet 3 2.045

Domea.Dk S.M.B.A. 20 2.036

Hovedstadens Letbane I/S 2 1.970

DSB 3 1.955

Banedanmark 10 1.840
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Største bygherreorganisation i 2022 ser ud til at blive Femern 
Bælt A/S, som er i gang med den faste forbindelse til Tysk-
land. Derefter kommer KAB, der er landets største almene 
administrationsfælleskab for almene foreninger. Nummer tre 
bliver det Aalborgbaserede udviklingsselskab A. Enggaard 
A/S. Højdespringere i årets top-10 er Domea, DAB og KAB, 
hvilket afspejler et højt byggeaktivitetsniveau i den almene 
sektor.

Femern-forbindelsen er også det største enkeltstående pro-
jekt, som igangsætter aktiviteter for over 10 mia. kr. næste år. 
Derefter følger en række andre infrastrukturprojekter. Største 
byggeri er transportvirksomheden DSV Panalpinas opførel-
se af logistikcenter ved Lund i Horsens samt renoveringen 
af Nationalbanken. Begge projekter opererer med et budget 
på omkring 1,5 mia. kr. for de aktiviteter, som sættes i gang 
næste år.

Vigtige politiske aftaler
Politiske initiativer og offentlige investeringer, der kan have 
indflydelse på aktivitetsniveauet i byggeriet 2021: 

 � Grøn boligaftale 2020 afsatte 30,2 mia. til renoveringer i 
den almene sektor.

 � Kommunernes anlægsniveau hæves til 21,6 mia. kr. i 
2021 for at afbøde COVID-19 krisens virkninger i form 
af nye kommunale investeringer, der øger beskæftigelsen. 

 � Der er afsat 650 mio. kr. på Finansloven 2021 til grøn 
varme. 

 � Der er afsat 675 mio. kr. i Bygningspuljen for 2021 til 
energieffektivisering af helårsbeboelse og ca. 2,5 mia. 
kr. til puljen fra 2020-2026. Bygningspuljen yder tilskud 
til skift af varmekilde, energirenoveringer og driftsopti-
mering i eksisterende boligmasse.

 � Forsvaret planlægger byggeri for over 1,5 mia. kr. frem 
til 2024.
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DEL 3 
Konjunkturanalyse
Byggeriet er landets fjerdestørste branche og har derfor 
stor indvirkning på landets økonomi ligesom den generelle 
økonomiske udvikling har stor betydning for byggeriet. 

Det følgende afsnit er en gennemgang af forskellige analy-
ser og prognoser, som fremhæver highlights over den øko-
nomiske, strukturelle og politiske udvikling i og omkring 
byggebranchen de kommende år. 
Afsnittet indeholder følgende elementer:

 � Udvikling i økonomien generelt
 � Økonomisk udvikling i byggebranchen 
 � Udvikling i beskæftigelsen generelt og inden for 

specifikke brancher 

UDSIGT TIL FORNUFTIG VÆKST 
I DANMARK I 2022
Generelt er der udsigt til en fornuftig vækst i de kommen-
de år, der må forventes at påvirke byggeriet positivt.

 � I Vismandsrapporten fra oktober 2021 forventes der 
en vækst i BNP på 4% i 2021 og 5,5% i 2022. 

 � Finansministeriet forventer i sin økonomiske redegø-
relse fra august 2021 en vækst i BNP på 3,8% i 2021 
og på 2,8% i 2022. 

 � I Nationalbankens prognose fra september 2021 
forventes en vækst i dansk økonomi på 3,8% i 2021, 
en vækst på 3,1% i 2022 og 2,4% i 2023. 

Selvom der er nogle udsving i prognoserne, forventes der 
over hele linjen en vækst, og Nationalbanken forventer en 
“moderat højkonjunktur”. 

Tallene understøttes af Danmarks Statistiks sæsonkor-
rigerede konjunkturindikator. Denne lå for oktober 2021 
på plus 3. Det er en markant fremgang i forhold til årets 
begyndelse, hvor den lå på minus 4. (Kilde: Danmarks 
Statistik: Sammensat konjunkturindikator for bygge og 
anlæg)

Konjunkturindikatoren har naturligt nok været voldsomt 

påvirket det sidste halvandet års tid og lå i april 2020 på 
et absolut lavpunkt på minus 35. Siden er den steget støt 
og ligger – trods udsving – mere stabilt nu. Det ligger fint 
i tråd med den forventede vækst i den samlede danske 
økonomi.

VÆKST I BYGGEBRANCHEN
DI Byggeri forventer en stigning på 4,3% i alle investerin-
gerne i bygge- og anlægsbranchen i 2021. 

Der er sket en fortsat stigning i boliginvesteringer med me-
get nybyggeri – for 2021 forventer DI Byggeri en stigning 
på 5,5% i investeringerne og en stigning på 3,5% i 2022. En 
øget mængde renoveringer vil holde stigningen i boligin-
vesteringer oppe i form af både private og almene renove-
ringer, bl.a. foranlediget af Grøn Boligaftale 2020. Denne 
tendens understøttes naturligvis også af måling i pipeline, 
som beskrevet tidligere i rapporten.

Der forventes en stigning på 4% i de offentlige bygge- og 
anlægsinvesteringer i 2021 – blandt andet pga. det sus-
penderede anlægsloft i 2020 og det hævede anlægsloft i 
2021. ( Kilde: DI Byggeri 2021: Bygge- og anlægsbranchen 
trodser coronakrisen og venter fremgang)

HØJ BESKÆFTIGELSE
Der er stor aktivitet i den danske byggebranche. I tredje 
kvartal 2020 beskæftigede bygge- og anlægsbranchen, 
ifølge Danmarks Statistik, 177.587 personer. I tredje kvar-
tal 2021 lå beskæftigelsen på 186.946. Tallene er sæson-
korrigerede. Det svarer til en stigning på lidt over 5% på et 
år. Andelen af beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 
har været støt stigende de sidste 10 år. (Kilde: Danmarks 
Statistik: Beskæftigede ved bygge og anlæg)

Omsætningen i bygge- og anlæg lå i andet kvartal af 2021 
på 85 mia. kr. – det er en stigning på 5% fra andet kvartal 
2020. (Kilde: Danmarks Statistik: Omsætning i byggeri og 
anlæg)
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Øget aktivitet i virksomheder og mangel på arbejdskraft
Den høje vækst i byggeriet og et stigende antal beskæfti-
gede øger naturligvis omsætningen i branchen og efter-
spørgslen efter kvalificeret arbejdskraft. 

I Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 
2021 fremgår det, at bygge- og anlægsvirksomhederne 
havde en stigning i bruttoværditilvækst på over 10% fra 
fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2021.

Det har naturligvis indvirkning på efterspørgslen på ar-
bejdskraft. Ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarome-
ter for erhvervene nåede manglen på arbejdskraft i byg-
ge- og anlægsbranchen et rekordniveau i september 2021, 
hvor 48% af de adspurgte virksomheder angav mangel på 
arbejdskraft. I oktober 2021 var efterspørgslen 47%.

UDVIKLING I DE FORSKELLIGE 
BRANCHER 
Stigende omsætning hos ingeniørerne 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører - FRIs konjunkturmå-
ling fra oktober 2021 viser en fortsat stigning i ordrer hos 
medlemsvirksomhederne. Væksten fra første halvår 2021 
er fortsat ind i efteråret. 

Ingeniørvirksomhederne oplever en markant fremgang i 
ordrebøgerne på tværs af samtlige sektorer og fremgan-
gen er så markant, at alle FRI-virksomheder melder om 
mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Den positive udvikling kan tilskrives øget privat og offent-
lig økonomisk aktivitet efter genåbningen af samfundet. 
Rådgiver- og ingeniørvirksomhederne forventer fortsat fle-
re ordrer og en vækst i antallet af ansatte i de kommende 
seks måneder.

Det er især konstruktions- og VVS-ingeniører, men også 
certificerede brandrådgivere, statikere samt digitalise-
ringsspecialister, at virksomhederne melder om mangel på. 
(Kilde: Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Konjunkturer 
for Rådgivende Ingeniørvirksomheder oktober 2021)

Arkitekterne
Der er også en god udvikling hos arkitektvirksomhederne 
trods en mindre opbremsning under COVID-19. 

I en undersøgelse foretaget af Dansk Arkitektpanel (Cem-
brit) i februar 2021 angav 76% af virksomhederne, at antal-
let af igangværende projekter var det samme eller højere 
end samme tidspunkt sidste år. 65% vurderede, at 2020 

samlet ville blive på niveau med eller bedre end 2019.  
(Kilde: Dansk Arkitektpanel 2021: Arkitektbranchen har 
medvind i coronastormen)

En analyse fra Forbundet Arkitekter og Designere slog i maj 
2021 fast, at højkonjunkturen fortsætter i arkitektbranchen. 
For fjerde år i træk har branchen leveret gode resultater. 

Lav ledighed hos arkitekter
En fremskrivning fra Analyse & Tal forventer et fald i antal-
let af uddannede arkitekter frem mod 2030, fordi de store 
generationer fra 1970’erne forlader arbejdsmarkedet og 
fordi dimensioneringen af uddannelser betyder mindre op-
tag på arkitektuddannelserne.
(Kilde: Analyse & Tal 2020: Udbud og efterspørgsel efter 
arkitekter i fremtiden)

Fald i Installations- og metalbrancherne
Ifølge TEKNIQ Arbejdsgivernes markedsanalyse fra fe-
bruar 2021 faldt omsætningen i installations- og metal-
brancherne i 2020 som følge af COVID-19 nedlukninger. 
Beskæftigelsen i samme brancher faldt også.

I første halvdel af 2020 lå omsætningen i installations-
brancherne på 26 mia. kr. – et fald på knap 1 mia. kr. siden 
samme periode 2019. 

I installationsbranchen forventes faldet i omsætning i 
2020 (-4,3%) at blive nogenlunde udlignet af en tilsvaren-
de stigning i 2021 (+4,5%), og beskæftigelsen i branchen 
har igen nået samme niveau som i 2019 (omkring 48.000 
beskæftigede). 

I metalindustrien oplevede man et stort fald i omsætning 
i 2020 sammenlignet med 2019 (-7,5) og et mindre fald på 
0,5% er også forventet for 2021 – hertil skal lægges at be-
skæftigelsen i metalindustrien fortsat ligger omkring 1000 
personer lavere end i 2019 – et fald på 3,7% (40.000 i 2021 
mod 41.000 i 2019). (Kilde: TEKNIQ Arbejdsgiverne 2021: 
Markedsanalyse 2021.)

Mangel på faglærte
Antallet af faglærte i alderen 30-50 år har været faldende 
siden starten af 00’erne, og i 2020 lå antallet på omkring 
700.000. Til sammenligning var der 823.000 faglærte i 
2003.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd forventer i en frem-
skrivning fra april 2021, at antallet af faglærte vil ligge på 
lige under 540.000 i 2030, og at man på samme tidspunkt 
vil mangle 99.000 faglærte. (Kilde: Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd 2021: Danmark mangler 99.000 faglærte i 2030).
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Der eksisterer naturligvis et dilemma i, at mens der forven-
tes øget vækst i byggebranchen, så ser man samtidig et 
scenarie med færre faglærte. Det kan få konsekvenser for 
branchens evne til at levere på den store efterspørgsel på 
bygherresiden. Branchen kan måske sætte lid til en øget 
international arbejdskraft i Danmark, eller at man vil lyk-
kes med at uddanne flere faglærte.

Udenlandsk arbejdskraft
Ifølge Jobindsats.dk er der i 2021 (indtil oktober) 39.038 
udenlandske statsborgere, som er beskæftiget i bygge- 
og anlægsbrancherne – heraf er 19.055 fuldtidsbeskæf-
tigede. Ifølge Finansministeriet er langt størstedelen fra 
EU-lande udenfor norden (Kilde: Finansministeriet 2021: 
Økonomisk Redegørelse, maj 2021).

Til sammenligning var der i 2010 blot 8.574 udenlandske 
statsborgere beskæftiget i bygge- og anlægsbrancherne 
(4.277 fuldtidsbeskæftigede), og i 2015 28.184 (10.947 
fuldtidsbeskæftigede). (Kilde: Jobindsats.dk)

Byggeriet har altså formået at rekruttere og indlemme en 
høj andel af udenlandske medarbejdere i branchen det sid-
ste årti. Disse har på mange måder båret væksten i bygge-
riet de senere år. 

Det kan være nødvendigt at fortsætte denne udvikling for 
at tilgodese efterspørgslen på arbejdskraft i byggeriet. 
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