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1. Baggrund og resume 

Bygge- og anlægsbranchen i Danmark er i disse år udsat for omfattende markeds-
ændringer. De aktuelle ændringer er på mange måder anderledes end tidligere. 

Historisk har byggeriet i perioder været udsat for store forandringer. Fx med den 
store udbygning af byerne i 1890’erne, den revolutionerende udvikling af ele-
mentbyggeriet efter 2. verdenskrig, opbygningen af forstæderne i 1960’erne samt 
de mange store anlægsopgaver som broerne over Storebælt og Øresund i 
1990’erne. Senest er metrobyggeriet, Femernbælt og de nye supersygehuse ek-
sempler på omfangsrige projekter påvirker byggeriet. 

Gennem de seneste 20 år har tal-
rige brancheanalyser inden for 
bygge- og anlægsbranchen peget 
på udfordringer i forhold til bl.a. 
fornyelse, produktivitet og kvali-
tet i forhold til pris.  

Der peges på fordele og ulemper 
ved at være en central aktør i den 
politisk bestemte konjunkturpoli-
tik.  

Dertil kommer overvejelser om 
effekterne af industrialisering for 
lønsomheden i branchen. Bran-
chen står overfor udfordringer i 
forhold til samarbejde, innovati-
on, internationalisering og omstil-
ling fra nybyggeri til renovering.  

I et 2020-perspektiv er der derud-
over en lang række centrale usik-

kerheder, der har stor betydning for den fremtidige udvikling i bygge- og anlægs-
branchen.  

Usikkerhederne gælder bl.a. de demografiske ændringer og udviklingen i befolk-
ningens disponible indkomst, renteudviklingen, den politiske håndtering af klima- 
miljø- og ressourcespørgsmål samt integration i byggeprocessen mellem de mange 
forskellige aktører. Dertil kommer markante usikkerheder om omfanget af uden-
landske bygge- og anlægsvirksomheder i Danmark samt brugen af udenlandsk 
arbejdskraft1.  

Hovedspørgsmålene for den danske bygge- og anlægsbranche svarer i stort om-
fang til spørgsmål, som også andre industrier og brancher i Danmark står overfor:  

 Hvordan omstiller bygge- og anlægsbranchen i Danmark sig til en globaliseret 
verden? 

                                                 
1 New Insight A/S” Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens fremtidige kvalifikationsbehov” 

Figur 1.1: Problemstillinger for bygge- og anlægs-
branchen 2020  

Kilde: New Insight A/S 
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 Hvordan udvikler den dansk bygge- og anlægsbranches konkurrenceevne sig, 
og hvad er på længere sigt (perioden 2013-2020) konsekvenserne af ændrede 
markeds- og konkurrencebetingelser for byggeriets værdikæde og dermed 
branchens fremtidige struktur? 

 Hvad vil kunderne efterspørge, og hvordan vil de efterspørge bygge- og an-
lægsbranchens produkter og ydelser fremover? 

Disse hovedspørgsmål adresseres i denne rapport.  

Rapportens konklusion er, at det i tiden frem mod 2020 er muligt at skabe vækst i 
bygge- og anlægsbranchen. Det kommer imidlertid til at ske under andre og skær-
pede konkurrencebetingelser, og det vil forudsætte betydelige ændringer i bygge- 
og anlægsbranchens struktur.  

Rapporten er baseret på en omfattende desk research, ressourcepersoninterviews 
og en scenariemetode, hvor der er anvendt workshops og et ekspertpanel (ca. 100 
deltagere) bestående af ressourcepersoner med branchekendskab og erfaring fra 
fremadrettet strategisk tænkning. Rapporten er både en beskrivelse og en analytisk 
test2 af mange forskellige betingelser og vilkår for flere alternative muligheder 
(scenarier) for vækst i bygge- og anlægsbranchen. Det er væsentligt at understre-
ge, at rapporten ikke er en prognose eller en forudsigelse, men snarere en ”Fortæl-
ling”. ”Fortællingen” er ikke en typisk rapport, der slutter med en række forskelli-
ge (politiske) anbefalinger. ”Fortællingen” præsenterer idéer til indholdet i en dre-
jebog for Dansk Byggeri – herunder hvilke initiativer og aktiviteter Dansk Bygge-
ri med fordel kan forholde sig offensivt til fremover for at medvirke til at realisere 
bedre markedsvilkår og øget lønsomhed for branchens virksomheder i 2020.  

Rapporten består af flere dele, der kan læses hver for sig.  

Den korte ”Fortælling” (kapitel 2) er rapportens konklusioner formuleret i hoved-
pointer. 

Den lange ”Fortælling” (kapitel 3) giver en mere nuanceret fremstilling af de en-
kelte tendenser og overvejelserne om forventede konsekvenser for markedspoten-
tiale, konkurrencesituationen i branchen samt konsekvenserne for branchens vær-
dikæde og struktur.  

Rapporten afsluttes med en kort præsentation af design og metode samt en over-
sigt over antagelser, som ligger til grund for de benyttede scenarier (kapitel 4) og 
en litteraturoversigt samt et bilag med faktaark. 

                                                 
2 . Såvel metoden bag scenarierne og grundlaget for antagelserne er beskrevet i rapportens kapitel 4 
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2. Den korte ”fortælling” om vækst 

Bygge- og anlægsbranchen er påvirket af utallige forhold og tendenser, der i for-
skellige kombinationer sætter rammer og vilkår for sektorens fremtidige udvik-
lingsmuligheder.3 Analysen forholder sig til et betydeligt udvalg af tendenser og 
vilkår og tester forskellige udfaldsmuligheder i tiden frem mod 2020.  

Det følgende er den korte ”fortælling” om, hvilke muligheder der er for markeds-
vækst, mulighedernes indflydelse på konkurrencevilkårene samt overvejelser om, 
hvilke krav mulighederne stiller til udvikling i branchestrukturen.  

 

2.1 Vækst er en mulighed 

De største potentialer for markedsvækst er baseret på et scenarie, hvor tre forskel-
lige tendenser spiller konstruktivt sammen (se figur 2.1). De tre tendenser er: 

 Intensiveret urbanisering af Danmark. 
 Markant styrkelse af en investoradfærd, hvor danske pensionskasser mange-

dobler deres investeringer i bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark. 
 Fremkomsten af nye typer af developers, der udvikler værdikæden og skaber 

konceptbyggeri, der både står stærkere på hjemmemarkedet og giver forøgede 
muligheder for eksport.  

Den første tendens er en betydelig intensivering af urbaniseringstendensen inde-
bærer, at Danmark i 2020 nærmer sig EU-gennemsnittet. Urbaniseringsgraden er 
markant lavere i Danmark end i hovedparten af EU landene. Befolkningen kon-
centrerer sig dog allerede i stadig hurtigere grad i Øresundsregionen, og i det nog-
le kalder ”100-km-byen” eller Freja, dvs. det sammenhængende bybånd, der 
strækker sig fra Ålborg over Århus til Trekants-området. Det er især unge, der 
flytter til de større byområder. Derudover er der en effekt af indvandringen.  

Urbaniseringen er en global tendens, hvor metropoler og bycentre styrkes, mens 
periferien svækkes. Udfordringen for Danmark er at undgå at ende som en del af 
Europas periferi. Den globale konkurrence mellem metropoler er intensiveret. Den 
erhvervsøkonomiske udvikling går aktuelt hurtigere i de storbyer, vi plejer at 
sammenligne København og Århus med. Selvom Københavns kommune forven-
ter at øge indbyggertallet med mere end 100.000 på ti år, så er den forventede ur-
banisering af fx Stockholm større i den samme periode.  

Den anden tendens er en markant ændring i investoradfærd, især hos de danske 
pensionskasser. Scenariet bygger på den antagelse, at pensionskasserne fremover 
vælger at forøge deres investeringer i boliger og anlæg 4-5 gange i forhold til i 
dag. Det er investeringer i nybyggeri, infrastruktur og institutioner, der er det bæ-
rende for udviklingen. Eksempler kan være nye boliger i storbyerne som fx Århus 
havn, en havnetunnel i København og parkeringsanlæg i storbyerne. Modernise-
ring og funktionstilpasning af eksisterende boliger og bygninger er også en del af 
scenariet, men forventes ikke at være så omfattende som nybyggeriet. 

                                                 
3 Se kapitel 4 for nærmere beskrivelse af referencer og metode.  
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Denne ændring i investoradfærd skal understøttes af realiseringen af mange om-
fattende OPP-projekter.  

Endelig er den tredje vigtige tendens, at der i tiden frem mod 2020 opstår en ny 
typer af developers - formodentlig mange som ikke i dag findes indenfor den tra-
ditionelle bygge- og anlægsbranche - der succesfuldt formår at satse på at udvide 
værdikæden og derved sætter fokus på udviklingen af bæredygtigt konceptbyggeri 
med et eksportpotentiale. Det er fx ”intelligente bygninger”, ”nul-energi-boliger” 
og ”seniorbyer”, især i storbyerne. Behovet for billigere boliger til unge og ældre 
samt de ændrede præferencer hos Generation Y, der ikke i samme grad ønsker at 
eje, men hellere vil leje eller lease deres boliger, skaber mulighed for nye koncep-
ter baseret på en øget industrialisering af byggeriet.  

Figur 2.1: Vækst er en mulighed! 
 

Kilde: New Insight A/S 

 

Konceptbyggeriet baserer sig på historiske danske styrkepositioner som design, 
rådgivning og miljø/energioptimering. Derudover er der fokus på social- og mil-
jømæssige bæredygtige produkter. Det er karakteristisk, at der i udpræget grad 
skal tænkes i totaløkonomiske koncepter, der ser på rentabiliteten i hele byggeriets 
leveperiode og ikke kun opførelsen, kombineret med nye services relateret til den 
urbane livsstil.  

Konceptbyggeriet vil være en central del af branchens modsvar til det intensivere-
de konkurrencepres, som branchen allerede oplever på hjemmemarkedet. Kon-
ceptbyggeri med eksportpotentiale skal i dette scenarie mere end kompensere for 
tab af indenlandske markedsandele, der allerede er og fortsat vil være en realitet 
som en følge af globalisering. 
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2.2 Understøttende tendens: Renovering 2.0 

De tre tendenser beskrevet ovenfor vil derudover samlet set blive yderligere for-
stærket, hvis det samtidig lykkes at få etableret en intensiveret omdannelse af den 
eksisterende bygningsmasse, kaldet Renovering 2.0. 

 Renovering 2.0 har fokus på at tilpasse den eksisterende bygningsmasse til de 
fremtidige behov, som den demografiske udvikling (aldring, indvandring og 
urbanisering), en erhvervsstruktur baseret på mere privat service samt klima- 
og energisituationen skaber.  

 Tilpasning og udnyttelse af nye muligheder i Renovering 2.0. vil bl.a. skulle 
basere sig på:  

 Udnyttelse af de markedsmuligheder, der udspringer af de unges og de 
ældres særlige behov fx i form af omdannelse af eksisterende boliger 
(privat etageboliger, parcelhuse og almennyttige boliger), der både er bil-
lige, state-of-the-art, når det gælder miljø, IT og energi. Leasing og kort-
tidsleje af boliger fx formidlet online og direkte mellem beboere synes, 
ligesom med nybyggeriet, at være en interessant tendens blandt Generati-
on Y. Det skaber et nyt muligt marked for modernisering af eksisterende 
lejeboliger. 

 En målrettet indsats på at imødegå forslumringstendensen i de store par-
celhusområder omkring de store byer. De mange parcelhuskvarterer fra 
1960-70’erne er mange steder ikke længere på et tidssvarende kvalitetsni-
veau, især ikke ift. energi og klimakrav. Mange ”baby-boomers” vil in-
denfor de næste 8-10 år skulle tage stilling til, om de vil blive boende el-
ler vil flytte til nye boliger, der bedre matcher den kommende ældregene-
rations behov. Der kan både være muligheder for nybyggeri og moderni-
sering. Moderniseringen af parcelhuskvartererne omkring mange af de 
mindre købstæder, hvor der befolkningstilbagegang, vil være afhængig af 
udviklingen i en lokal tilflytning af beboere fra omliggende landsbyer og 
småsamfund. Det kan muligvis skabe et marked for renovering og tilpas-
ning, men ikke meget nybyggeri. 

 En funktionstilpasning af gamle erhvervs- og institutionsbygninger til nye 
behov indenfor erhverv, fritid og civilsamfund. Der er allerede en tendens 
til, at de gamle industriområder omdannes til at matche de behov og mu-
ligheder, der ligger i nye serviceerhverv samt i kulturelle og fritidsaktivi-
teter. Denne tendens kan med fordel styrkes og skabe øgede markedsmu-
ligheder for kreative arkitektoniske og byplans løsninger.   

 En revitalisering af den almene boligsektor synes at være en mulighed, 
som en konsekvens af de seneste politiske aftaler om støtte til almensek-
torens modernisering. Om en modernisering reelt kan imødegå tendenser-
ne til ghettodannelser, er fortsat usikkert. 

 En forebyggende indsats overfor kommende klimaændringer og krav om 
energioptimering af den eksisterende bygningsmasse og ikke kun/primært 
i nybyggeriet.  
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2.3 Politiske initiativer 

Der er nogle politiske initiativer, der yderligere kan understøtte den beskrevne 
udvikling; det kan fx være: 

 En politisk indsats, der skal skabe incitamenter, der øger en hurtigere urbani-
sering, således som det fx senest er sket med de store infrastrukturinvesterin-
ger i højhastighedstog. Andre initiativer kan være bedre muligheder for at ud-
vikle byerne med mere tæt og højt byggeri og en succesfuld tiltrækning (ind-
vandring) af udenlandske videnarbejdere, der ønsker at lokalisere sig i storby-
erne. 

 Mere præcise og omfattende myndighedskrav til klimatilpasning og energiop-
timering ved nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygningsmasse. 

 Muligheder for at udlændige kan købe sommerhuse i Danmark og for danske-
re at have flere boliger uden bopælspligt vil i mindre omfang kunne bidrag til 
markedsvækst, selvom man ikke skal overvurdere den mulige effekt. Det vil 
dog give visse muligheder for branchens virksomheder, der opererer i de dele 
af landet, der ikke har gavn af den intensiverede urbanisering. Her vil moder-
nisering af eksisterende sommerhuse og helårsboliger samt mindre anlægsop-
gaver være en ny mulighed.  

 Klare krav til hvordan udenlandske virksomheder bedriver deres aktiviteter på 
det danske marked (skat, løn- og arbejdsvilkår, ”sort arbejde” mv.) og en kon-
sekvent håndhævelse af regler, idet man dermed skaber en mere fair og ensar-
tet konkurrencesituation. Det er en proces, der er i gang, men der er fortsat et 
behov for at målrette og effektivisere indsatsen. Det er dog vurderingen, at en 
succesfuld indsats på dette område ikke i sig selv vil skabe omfattende nye 
markedsmuligheder. 

 

2.4 Forhold der ikke bidrager til vækstpotentialet 

Det er endelig relevant at være opmærksom på forhold og tendenser, der ikke i 
samme omfang, som normalt antaget, vil bidrage til branchens vækstpotentialer.  

Der er således ikke grund til at forvente, at erhvervsbyggeriet og yderligere offent-
lige anlægsinvesteringer vil bidrage væsentligt til branchens fremtidige vækst i 
tiden frem mod 2020. Det skyldes bl.a. at: 

 Detailhandelsområdet er præget af høje tomgangskvoter, nedslidte butikscent-
re og en omlægning til e-handel. Afkastningsgraden er og vil fortsat være rin-
ge og investorernes interesse som konsekvens heraf være begrænset.  

 Produktions-Danmark forventes, trods enkelte eksempler på at produktions-
virksomheder henter noget af den produktion, der tidligere bliv lagt ud til de 
såkaldte ”billiglande”, tilbage (re-sourcing), fortsat at investere mere i udlan-
det end i Danmark. Dette begrænser behov og interesse for nye private er-
hvervsinvesteringer i produktionsfaciliteter i Danmark. Nye energi- og klima-
krav samt automatisering af produktionen kan give visse markedsmuligheder, 
men det forventes ikke at være en del af en omfattende vækstdynamik.  

 Der er derudover ikke grund til at forvente, at der udover de allerede (omfat-
tende) kendte offentlige infrastrukturinvesteringer vil være plads til at realise-
re flere store offentlige anlægsprojekter i perioden frem mod 2020. Det tager 
lang tid at beslutte og planlægge store anlægsprojekter. Samtidig er det værd 
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at erindre at danske bygge- og anlægskonsortier i stigende grad bliver udsat 
for intensiv konkurrence på netop denne type opgaver. Det er således ikke et 
let marked for danske bygge- og anlægsvirksomheder at realisere vækst i.  

 Endelig er forventningerne, at potentialerne i professionel støtte til ”Gør-det-
selv”, ikke i nævneværdig grad vil bidrage til et øget markedspotentiale, selv-
om de kan bidrage til en omlægning af en mindre del af efterspørgslen inden-
for branchen.  

 

2.5 Den fremtidige branchestruktur og konkurrence 

Effekterne for konkurrencen og strukturen i branchen af de mange forskellige ten-
denser og scenarier, der kan lede til øget markedsvækst, forventes at blive betyde-
lig og vil påvirke hele branchen værdikæde.  

Branchens historisk set meget opsplittede værdikæde er tilsyneladende under op-
brud, og de beskrevne markedsmuligheder skaber grundlag for brancheglidning i 
retning af større integration og konsolidering.  

Globaliseringen/internationaliseringen af markedet og dermed af konkurrencen 
har allerede nu og vil fremover få konsekvenser for branchens struktur. Markedet 
vil blive præget af flere større virksomheder (også udenlandske), der udkonkurre-
rer mindre virksomheder. De store bliver større, og de små og mindre virksomhe-
der vil være henvist til at kæmpe i et prispresset marked, bl.a. fordi de store virk-
somheder anvender velkvalificerede, fleksible og billigere udenlandske underleve-
randører. Det bliver således en normal konkurrencebetingelse. 

Hvis pensionskasserne, som det antages i et af de centrale scenarier, i tiden frem 
mod 2020 (og videre frem), massivt forøger deres investeringer i byggeriet, vil det 
uden tvivl udvikle markedet positivt. Det vil samtidig give forandringer i branche-
strukturen på bygherre/investorsiden. Det kan forventes, at de virksomheder, der 
får gavn af pensionskassernes øgede investeringer, vil være store virksomheder, 
fordi projekterne generelt vil være relativt store. Der vil være behov for at samle 
flere kompetencer i samme kontrakt - projektudvikling, projektering, udførelse og 
finansielle / økonomi – noget kun store virksomheder kan opfylde. Det kan også 
lede til en større professionalisering og efterspørgsel af standardiserede og kvalita-
tive nye løsninger og dermed til en skærpelse af konkurrencen på, hvilke virk-
somheder der kan levere til dette marked 

En af mulighederne, ikke mindst for mindre danske bygge- og anlægsvirksomhe-
der som følge af urbaniseringstendensen, er at satse på særlige nicher eller kunde-
segmenter i markedet; markeder hvor virksomhederne ikke er udsat for så hård en 
priskonkurrence. Det kræver på sin side dels en stærk faglighed, dels et godt 
kendskab til det marked og til de kundesegmenter, man vil gå efter. Der er her 
muligheder for små og mindre innovative virksomheder. 

En forudsætning for, at der kommer gang i konceptbyggeri med eksportpotentiale, 
vil være, at der i 2020 er etableret nye værdikæder inden for bygge- og anlægs-
branchen drevet frem af nye danske og internationale developers. Det vil kræve 
udviklingen af nye samarbejdsrelationer på et solidt kommercielt grundlag. Det vil 
ift. i dag være en ny tendens, og forventningerne er, at der vil være tale om nye 
typer af developers, der formår at skabe horisontal integration i branchens værdi-
kæde 
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Alt i alt er der således tale om ganske store muligheder for brancheglidning. Det 
peger på en konsolidering af markedet for bygge- og anlægsbranchens store og 
større virksomheder, samt for de små og mindre virksomheder, der formår at ud-
nytte specialiserings- og professionaliseringsmulighederne.  

De mange små, ofte helt lokale virksomheder, vil samtidig i endnu højere grad, 
end det er tilfældet i dag, blive udsat på priskonkurrence og ”unfair” konkurrence. 
Mange helt små virksomheder vil fortsat gå ned, og mange vil fortsat forsøge sig. 
Det kan for lønsomheden i den samlede branche være en fordel, hvis konsolide-
ringen og strukturrationaliseringen af branchen sker relativt hurtigt.  
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3. Den lange ”fortælling” om vækst 

De største potentialer for markedsvækst vil være et scenarie, hvor tre forskellige 
tendenser spiller konstruktivt sammen.  

De tre tendenser er: 

 Intensiveret urbanisering af Danmark 
 Markant ændret investoradfærd, hvor danske pensionskasser mangedobler 

deres investeringer i bygge- og anlægsaktiviteter i Danmark 
 Fremkomstens af nye typer af developers, der udvikler værdikæden og skaber 

konceptbyggeri, der både står stærkere på hjemmemarkedet og især giver for-
øgede muligheder for eksportindtjening.  

I det følgende vil hver af de tre tendenser blive diskuteret og deres mulige konse-
kvenser for bygge- og anlægsbranchen - baseret på svarene fra Delphipanelet og 
analysens øvrige data – vil blive beskrevet. 

 

3.1 Urbanisering 

Byerne og boligerne i bycentrene er under forandringspres, efterhånden som en 
større del af befolkningen bor i byerne, og urbaniseringsgraden dermed stiger i 
Danmark. Spørgsmålet er, om det vil ske som en del af en proaktiv proces, hvor 
byerne gennemgår en sammenhængende forandringsproces, eller om det vil ske 
som en reaktiv proces, hvor dele af landet og byerne forslummer, mens andre dele 
oplever befolkningsvækst. 

3.1.1 Befolkningsudvikling 

Urbaniseringsgraden i Danmark er overraskende lav. Det ses bl.a. af data om be-
folkningstæthed4 i Europa. Eurostat opdeler medlemsstaterne i tæt befolkede by-
områder, i tyndere befolkede mellemområder og i tyndt befolkede landdistrikter. 
Eurostats tal viser, at kun 22 pct. af danskerne bor i byområder. Til sammenlig-
ning bor 41 pct. af indbyggerne ud fra denne opgørelsesmetode i alle EU-landene 
i byområder.  

Danmark er imidlertid også et af de EU-lande, der pt. oplever størst flytning fra 
land til by. Især flytningen fra by til storbyerne er af interesse. Det betyder ikke, at 
vi i Danmark vil opleve den samme urbaniseringsgrad som i Europa. Men det er 
alligevel en tydelig tendens, at Danmark vil gennemgå en yderligere urbanisering. 

                                                 
4 http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-51_en.htm?locale=en 
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Flere og flere danskere vælger således 
at bo i byerne. Københavns Kommune 
vokser fx aktuelt med ca. 1.000 ind-
byggere pr. måned og vil således, hvis 
tendensen fortsætter, hurtigt blive 
100.000 flere indbyggere. Det er især 
de unge under 30, der er geografisk 
mobile.  

Det ses af figuren, at det især er i 
strækket fra Aalborg til Kolding og i 
Hovedstadsregionen, at der er en posi-
tiv befolkningsudvikling.  

De befolkningsmæssige tabere er ikke 
overraskende de områder, vi traditio-
nelt betragter som Udkants-Danmark, 
nemlig Nordvest og Nordjylland, Søn-
derjylland, Sydfyn, Vestsjælland og 
Lolland-Falster. 

3.1.2 Hvem flytter til byerne? 

Urbaniseringen og dens effekt på byud-
viklingen bliver naturligvis meget af-
hængig af de segmenter af befolknin-
gen, som søger mod byerne.  

Under den generelle urbaniseringstrend 
er det især nogle bestemte grupper, der 
i dag søger mod byerne.  

Det er især de unge i 20’erne, der søger 
job og uddannelse og aktuelt (i væsent-
lig mindre omfang ældre over 65), som 
ønsker at forlade parcelhuset og søger 
mod byens mange kulturelle tilbud.  

Øget indvandring af især (vestlige) vi-
denarbejdere har også været drivende 
for urbaniseringen i de sidste 10-12 år. 
Det kan med en vis rimelig antages, at 
tendensen fortsætter.  

Der er potentielt mange veluddannede 
fra de sydlige og nye EU medlemslan-
de, der er på intern vandring i EU. Ak-
tuelt oplever fx Tyskland en tilvandring 
fra disse lande på ca. 500.000 om året.  

Figur 3.1: Befolkningsudviklingen i Danmark 
fra 2007-2012 

 
Kilde: New Insight A/S 

Udfordringer og muligheder som følge 
af en intensiveret urbanisering] 

Urbanisering betyder, at håndværksvirksom-
hederne skal grupperes omkring de store byer 
for at kunne servicere det nyplacerede marked 
mere effektivt. 

Boligbyggeriet intensiveres, og dermed ændres 
byggebranchens sammensætning og struktur. 

I Østjylland ser vi allerede en stor tilstrømning 
af østeuropæiske håndværkere, fordi arbejdsef-
terspørgslen overstiger, hvad der findes regio-
nalt at kvalificeret arbejdskraft. 

At kunne levere det her kræver virksomheder i 
anden str., og de skal kunne andre ting. De skal 
kunne samarbejde med andre kompetencer. 
Branchestrukturen skal i så fald ændres. 

Der er en regional dimension. De, der ligger de 
rigtige steder, er ikke udsat for konkurrence, 
men skal være specialiserede for at kunne klare 
sig.  

Det kan påkalde sig udenlandsk interesse pga. 
de store projekter. Der kommer store krav til 
samarbejdspartnere, og konkurrencen stiger. 

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops
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Det er nødvendigt at have ikke blot en overordnet forståelse af en stigende urbani-
sering, men have en mere tilbundsgående forståelse af, hvordan de forskellige 
segmenter i befolkningen flytter sig, hvor de søger hen, hvad det er de efterspør-
ger og ikke mindst, hvordan vi kan tilpasse byerne, boligerne og infrastrukturen til 
de forskellige behov. Med andre ord: Boligerne og byerne skal udvikles og fornys, 
så de passer til fremtidens borgere. 

Ydermere er det også nødvendigt at 
have en forståelse af, hvordan man 
gennem en proaktiv byplanlægning 
og udviklingsstrategi kan påvirke 
flytte mønstrene og ikke mindst ha-
stigheden på flytningerne. 

Urbaniseringstendensen vil i perioden 
frem mod 2020 have effekter både i 
storbyområderne og på de mindre 
byer og landdistrikterne.  

Analysen har for at forstå udfordrin-
ger og muligheder for bygge- og an-
lægsbranchen arbejdet med et scena-
rie om urbaniseringen, hvor den aktu-
elle tendens til at flytte fra landsbyer 

til byer accelereres af massive flytninger fra by til metropolområder.  

Det er Øresundsregionen og ”Freja”(bybåndet fra Ålborg/Randers til trekantsom-
rådet), der får gavn af de unges (især kvinder) præferencer for ”Urban-living”.  

Figur 3.2: Intensivering af urbanisering af Danmark 
 

 

Kilde:New Insight 
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• Cross - over detailhandel 
• Showroom 
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• Smart - Home 
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transport 
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Danmark er blandt de mindst urbaniserede 
lande i Europa. I Danmark bor kun 22 pct. af 
befolkningen i byområder. Gennemsnittet i 
EU: 41 pct. bor i byområder.
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• Ø resund og Freja
• ” Urban - living ” p å dansk
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• Showroom 
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seniorcity) 
• Smart - Home 
• Fleksibel (offentlig?) 

transport 
• Mere vareudbringning
• Mere udlejning 
• Multikulturelle udfordringer
• Metropolkonkurrence 

intensiveret 
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bygninger 
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Danmark er blandt de mindst urbaniserede 
lande i Europa. I Danmark bor kun 22 pct. af 
befolkningen i byområder. Gennemsnittet i 
EU: 41 pct. bor i byområder.

Urbanisering - Tja 

Frejas og Øresunds trafikale infrastruktur skal 
udbygges. Der kommer konkurrence mellem 
store virksomheder. Der er ikke penge til rå-
dighed før efter 2020. Jeg tror måske, det kan 
ske omkring 2030. 

På de store infrastruktur projekter er det ikke 
kapitalen, der er et problem, men man kan ikke 
nå at gennemføre store projekter til 2020. 

Jeg tror ikke, der er politisk vilje. Jeg er tilba-
geholdende over for Øresund. Øresund er stag-
nerende lige i øjeblikket.  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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Cityfunktionerne ændres påvirket af øget on-linehandel, cross-over detailhandel 
og større vægt på showrooms, samtidig med at de traditionelle strøggader skifter 
karakter. 

Forstæderne i de store byer er mange 
steder truet af forslumring, og køb-
stæderne må tilpasse sig befolknings-
udviklingen. 

Boligubalancen med mangel på boli-
ger i storbyerne og tomme ejendom-
me i udkantsområder øges.  

Der sker en forstærkning af social-
gruppernes bosætningsmønster bl.a. 
begrundet i faldende friværdier, højt 
privat gældsniveau og et usikkert bo-
ligmarked.  

Konceptbyggerier fx om Senior-byer, 
Smart Homes og fleksible boliger 
vinder frem og ændrer bl.a. på forhol-
det mellem ejere og lejere. Leasing af 
boliger bliver en mulighed.  

Metropolkonkurrencen indenfor EU øges, og Øresundsregionen er reelt den eneste 
konkurrencedygtige danske metropol. 

Yderligere konsekvenser af scenariet om en intensiveret urbanisering kan forven-
tes af være:  

 Fortætning af byområder, øget trængsel og mere højhusbyggeri. 
 Øget krav om billigere boliger, især til middelklassen og offentlige ansatte i 

storbyområder. 
 Udbygning af City-funktionerne i alle større bykoncentrationer. 
 Trængselsproblemer i trafikken vil føre til omlægning af regler for trafikaf-

vikling, ”bompenge”, skattefradragsomlægning, afgiftsregulering. 
 Flere” skrumpende byer”, herunder de fleste gamle købstæder i Jylland, Fyn 

og Vestsjælland inkl. Lolland-Falster. Flere nedrivninger af boliger og byg-
ninger. 

 Arealanvendelse vil ændre sig, fx traditionelt landbrug, der kan tænkes om-
lægt til bioethanol-produktion, regulering af reglerne for by og landzone, pla-
cering af vindmøller o.a. 

 Nye former for landbrugsproduktion, der kræver større og mere industrilig-
nende produktionsbygninger. 

 Retrotendenser, f. eks. i form af udretning af åer og udlægning af naturparker, 
tivolisering af udvalgte ”landsbyer og gamle købstæder”. 

De store spørgsmål i forhold til udfordringer og muligheder i bygge- og anlægs-
branchen er, hvor hurtigt vil udviklingen gå? Og hvordan vil efterspørgslen efter 
boliger, erhverv, institutioner og infrastruktur udvikle sig? 

 

Tidlige indikatorer som branchen bør 
være opmærksom på  

Hvilke kommuner og regioner oplever befolk-
ningsvækst og fald? 

Hvilke segmenter af befolkningen søger mod 
hvilke områder? 

Hvilke typer af boliger efterspørger de forskel-
lige befolkningssegmenter og i hvilke områ-
der? 

Hvilke typer af erhvervsudvikling/afvikling ser 
vi og i hvilke områder? 

Hvad betyder det for presset på den trafikale 
infrastruktur?  

Hvad betyder det for behovet af offentlige 
institutioner? 

New Insight A/S 
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3.2 Urbanisering: Udfordringer og muligheder 

Analysen bekræfter, at den stigende 
urbanisering i Danmark skaber en 
række udfordringer og muligheder for 
bygge- og anlægsbranchen. 

Der er en klar tendens til, at en sti-
gende urbanisering vil føre til en 
markant udvikling af markedsmulig-
hederne for bygge- og anlægsbran-
chen.  

Det er imidlertid også tydeligt, at det 
vil føre til en øget konkurrencesitua-
tion for branchens virksom-heder, og 
at branchen ville være nødt til at gen-
nemgå store forandringer for at kunne 
udnytte markedsmulighederne. 

3.2.1 Hurtig eller langsom ud-
vikling 

I forhold til bygge- og anlægsbran-
chens udfordringer og muligheder i en udvikling med en stigende urbanisering 
bliver det meget afgørende, hvor hurtigt urbaniseringen kommer til at foregå. 

I en krisesituation, som den samfundsøkonomien og især boligmarkedet har været 
igennem de seneste år, vil der være et stort pres for at udnytte de muligheder, som 
en stigende urbanisering vil give i en trængt bygge- og anlægsbranche. 

Men det er også klart, at en meget hurtig stigning i urbaniseringsgraden kan føre 
til en række udfordringer som fx hurtig affolkning af landområder og mindre pro-
vinsbyer, mangel på kvalificeret arbejdskraft i nogle områder og ikke mindst en 
hurtig influx af udenlandsk arbejdskraft og virksomheder. 

Analyserne indikerer klart, at der vil være store udfordringer for bygge- og an-
lægsbranchen, hvis urbaniseringsprocessen kommer til at ske meget hurtigt.  

Det skyldes især, at branchen vil have vanskeligheder ved at tilpasse branche-
strukturen til det hastigt voksende marked, de nye muligheder og de nye behov og 
teknologiske muligheder, der er en følge af urbaniseringen. 

Det er en særlig udfordring for branchen at se og udnytte de nye og meget seg-
menterede behov, der vil være i fremtiden. Fra helt nye boligformer og boliger, til 
nye infrastrukturbehov til behovet for nye institutioner. Det åbner op for en sti-
gende konkurrence om de forskellige segmenter og behov og ikke mindst konkur-
rence fra udenlandske aktører, som kan tilbyde de rigtige løsninger. 

Men den stigende urbaniseringsgrad åbner også op for mange muligheder, fordi 
det skaber åbninger i et presset marked. Kunsten vil derfor være at skabe paralleli-
tet mellem udviklingen i urbanisering, de offentlige investeringer og branchens 
evne til at tilpasse sig (skabe forandring) de nye markedsvilkår og den potentielt 
stigende konkurrence. 

Udfordringer og muligheder som følge 
af en intensiveret urbanisering 

Urbanisering betyder, at håndværksvirksom-
hederne skal grupperes omkring de store byer 
for at kunne servicere det nyplacerede marked 
mere effektivt. 

I Østjylland ser vi allerede en stor tilstrømning 
af østeuropæiske håndværkere, fordi arbejdsef-
terspørgslen overstiger, hvad der findes regio-
nalt at kvalificeret arbejdskraft. 

At kunne levere det her kræver virksomheder i 
anden størrelse. De skal kunne samarbejde 
med andre kompetencer.  

Det kan påkalde sig udenlandsk interesse pga. 
de store projekter. Der kommer store krav til 
samarbejdspartnere, og konkurrencen stiger. 

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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Med andre ord, at der bliver skabt en bred samfundsmæssig enighed om at udnytte 
de nye muligheder og i fællesskab igangsætte den nødvendige forandring og for-
nyelse for at skabe et proaktiv, positiv og planlagt udvikling i de større bycentre. 

3.2.2 Styret eller markedsdrevet udvikling 

Hastigheden på, hvor hurtigt urbaniseringen kommer til at foregå, vil også være 
afhængig af, i hvor høj grad udviklingen er styret/planlagt som en del af et større 
politisk strategisk projekt. 

Udviklingen frem til i dag har været 
præget af politisk / reaktiv styret til-
pasning til en markedsdrevet udvik-
ling. Eksempelvis på infrastruktur 
området, hvor infrastrukturudbygnin-
gerne har båret præg af en tilpasning 
til flaskehalsproblemer eller politiske 
studehandler, mere end det har været 
en del af en overordnet strategisk plan 
for urbaniseringen i Danmark. 

En styret udvikling er imidlertid ikke 
det samme, som at urbaniseringen af 
den grund vil gå hurtigere. En styret 
udvikling kan i høj grad også være en 
del af at styre den markedsdrevne 
udvikling. I forhold til de udfordrin-
ger og muligheder, der vil være for 
bygge- og anlægsbranchen frem mod 
2020, er der endvidere den faktor, at 
mange af de store infrastrukturinve-
steringer ikke vil kunne nå at blive 
gennemført inden 2020. Regeringen 
har fx med investeringen på 27 mia. kr. i Togfond.dk en ambition om, at der skal 
være timedrift mellem de store byer i Danmark. Men det vil tidligst være i 2025. 

Den stigende urbanisering i Danmark, kan vi allerede se, giver store økonomiske 
udfordringer i det såkaldte UdkantsDanmark, der ser væksten flytte til de større 
byer i Østjylland og Hovedstadsregionen. 

Urbaniseringen i Danmark har mest haft karakter af en markedsdrevet udvikling 
og ikke som en del af en strategisk styret planlægning. Markedet er god til at ud-
nytte de muligheder, der opstår, men for bygge- og anlægsbranchen kan problemet 
være, at man ikke er i stand til at tilpasse branchestrukturen hurtigt nok til at ud-
nytte mulighederne, og derfor risikerer man at blive udkonkurreret af udenlandske 
virksomheder og udenlandsk arbejdskraft. 

En mere styret udvikling af urbaniseringen i Danmark, hvor man fra det offentlige 
og andre interessenter arbejder med urbaniseringen som en strategisk udvikling af 
Danmark, vil man have mulighed for at igangsætte en omstillingsproces i bygge- 
og anlægsbranchen, så man er bedre rustet til at udnytte muligheder i markedet og 
til at klare sig i den internationale konkurrence. 

For at udnytte de markedsmæssige muligheder i urbaniseringen betyder det, at 
bygge- og anlægsbranchen selv kan være med til at skabe og beskytte markedet 

Udfordringer og muligheder som følge 
af en intensiveret urbanisering 

Øget urbanisering kan betyde mere vægt på 
renovering, som ofte er mere kompleks mht. 
samarbejde, logistik m.v., så evnen til at hånd-
tere den kompleksitet kan måske blive endnu 
mere vigtig, end den allerede er. 

Der skal bygges til og om i byerne, men ikke 
nødvendigvis med andre produkter/teknolo-
gier, end det ses i dag. 

Jeg tror, strukturtilpasningen bliver stor. At 
kunne levere det her kræver virksomheder i 
anden str., og de skal kunne andre ting. De skal 
kunne samarbejde med andre kompetencer. 
Branchestrukturen skal i så fald ændres. 

Jeg tror, at den industrielle vækst ligger bedre 
ved Freja.  

Det er klart de store projekter, der appellerer til 
udenlandske og store danske virksomheder. 
Det er nok der, at der kommer konkurrence. 

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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ved at arbejde for en mere styret urbaniseringsproces, hvor branchen proaktivt kan 
tilpasse sig til de nye udfordringer og muligheder. 

3.2.3 Konkurrence og branchestruktur 

Selvom vi har været i en historisk lavkonjunktur inden for bygge- og anlægsbran-
chen, er det den generelle opfattelse, at en øget urbanisering vil føre til en øget 
konkurrence i bygge- og anlægsbranchen.  

Det skyldes især, at markedet for udenlandsk arbejdskraft er blevet åbnet op under 
højkonjunkturen. Men en øget konkurrencesituation skal også ses i sammenhæng 
med, at en stigende urbanisering kan føre til ændringer i branchestrukturen.  

Vi kan således komme til at se flere større virksomheder (også udenlandske), der 
udkonkurrer mindre virksomheder. 

Den stigende urbanisering og det dermed voksende marked vil altså både give et 
større marked, men det større marked vil også tiltrække udenlandske konkurrenter 
og udenlandsk arbejdskraft til det danske marked. 

Danske bygge- og anlægsvirksomheder vil være nødt til at skulle tilpasse sig til 
ikke alene et nyt marked, men også ændrede konkurrenceforhold jo mere urbani-
seringen slår igennem. 

En af de store udfordringer for bygge- og anlægsbranchen er, at virksomhederne 
bliver fanget i en markedsdrevet udvikling med flere internationale konkurrenter 
og en øget priskonkurrence. Det vil styrke en udvikling, hvor de store virksomhe-
der bliver større, og de små virksomheder bliver hentet ind som underleverandører 
i skarp konkurrence. 

I den situation vil det være svært for virksomhederne at gennemgå de forandringer 
som er nødvendige for at kunne klare sig i konkurrencen og udnytte det voksende 
marked. Forandringer i branchen vil dermed blive drevet af ”survival of the fit-
test”, hvor de store bliver større, og hvor de små virksomheder kæmper i et pris-
presset marked, fordi de store virksomheder vil være fristet til at anvende billigere 
udenlandske underleverandører. 

En af muligheder for danske bygge- og anlægsvirksomheder som følge af urbani-
seringen er at satse på særlige nicher eller kundesegmenter i markedet; markeder 
hvor virksomhederne ikke er udsat for så hård en priskonkurrence. Det kræver 
dels en stærk faglighed, dels et godt kendskab til det marked og de kundesegmen-
ter, man vil gå efter. 

 

3.3 Investoradfærd – Pensionskasserne 

3.3.1 Danske investeringer generelt 

Den anden helt centrale tendens, som skal realiseres for at understøtte vækstpoten-
tialet for bygge- og anlægsbranchen, er en ændret investoradfærd, primært fra 
pensionskassernes side.  

Forventningerne til realvæksten i de kommende års bruttoinvesteringer i bygge- 
og anlæg er mildest taget moderate, og det til trods at såvel bolig- som erhvervs-
investeringerne har været faldende i en længere årrække. Boliginvesteringerne har 
været massivt faldende siden 2006 og var i 2012 omkring niveauet fra 2000-2004. 
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Boliginvesteringernes andel af BNP har vist voldsomme udsving i de sidste 30 år, 
og forventningerne frem mod 2014 er på et niveau, der svarer til gennemsnittet i 
de sidste 30 år. Det er hovedreparationer, der i modsætning til nybyggeriet holder 
aktiviteten i gang. I 2012 var nybyggeriet på det laveste niveau siden 2000. 

Figur 3.3: Nettoinvesteringskvoten i private erhverv og erhvervsinvesteringer, inkl. offent-
lige erhvervsmæssige investeringsprojekter, 2012 

 
 

 

Nettoinvesteringskvoten i de private erhverv er for nedadgående og har været det 
mere eller mindre siden 1990. Svarende til de sidste 3-4 år er forventningerne til 
de kommende år, at afskrivningerne på erhvervsbyggeriet er større end investerin-
gerne. Altså en decideret nedskrivning af kapitalapparatet. Spørgsmålet er, om der 
er tale om en udskydning af nødvendige investeringer, eller om disse investeringer 
er tabt for altid. De offentlige erhvervsinvesteringer er ift. de totale investeringer 
og omsætningen i bygge- og anlægsbranchen relativt begrænset om end fortsat 
væsentlige og er blevet forøget yderligere med de seneste beslutninger om at inve-
stere i højhastighedstog på hovedlinjerne (Ålborg-København). 

3.3.2 Danske pensionskasser 

Analysen har testet et scenarie, hvor pensionskasserne markant ændrer adfærd. 
Scenariet er baseret på den forudsætning, at lavvæksten i økonomien frem mod 
2020 har bevirket, at pensionskasserne investerer op imod 50-60 mia. kr. om året 
infrastrukturanlæg, nybyggeri af boliger og omdannelse/modernisering af den 
eksisterende bygningsmasse (boliger, erhverv og institutioner).  

I 2012 var det muligt at estimere de store pensionskassers bygge- og anlægsinve-
steringer inkl. antagelser om 5 mia. kr. i OPP-projekter til ca. 11,3 mia. kr. En 
vækst til 50-60 mia. er altså en uhyre ambitiøs antagelse set i forhold til det aktu-
elle niveau.  
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Hvis pensionskasserne i tiden frem mod 2020 (og videre frem) massivt forøger 
deres investeringer, vil det uden tvivl udvikle markedet. Det vil samtidig give be-
tydelige forandringer i branchestrukturen på bygherre/investorsiden. 

Det kan yderligere forventes, at virksomhederne bliver større, fordi projekterne vil 
være større. Desuden vil der være behov for at samle flere kompetencer i samme 

kontrakt - projektudvikling, projektering, udførelse og finansielle / økonomi - som 
kun store virksomheder kan opfylde.  

Det kan måske også lede til en større professionalisering og efterspørgsel af stan-
dardiserede og kvalitative løsninger. Dermed kan det måske også lede til en skær-
pelse af konkurrencen på, hvilke virksomheder der kan levere til dette marked. 

Det vil være interessant for udviklingen af markedspotentiale, hvis pensionskas-
serne vælger at investere i nybyggeri af boliger. Boliginvesteringerne har ligget 
stille i en periode, men indtrykket fra pensionskasserne er, at de gerne vil i gang 
igen.  

Spørgsmålet er, hvad der skal til, før pensionskasserne synes, det er interessant at 
investere i nybyggeri. Øget urbanisering, understøttet af en massiv indvandring, 
vil forøge efterspørgslen. Det er værd at huske, at priserne for grunde i fx Køben-
havns indre by er meget høje. Der er renoveret en masse, og folk starter inde fra, 
når de renoverer. Priserne er skruet op. Efterspørgslen er der altså.  

Huspriserne er erfaringsmæssigt høje tæt på transportmuligheder. Hvis man laver 
letbaner eller anden offentlig transport, så vil det gøre det muligt at bo og bygge 
længere ude. Man kan, så at sige, udvide det indre byrum med intelligente trans-
portløsninger. 

Selvom det således vurderes, at der er gode potentialer for markedsvækst, hvis 
pensionskasserne går massivt ind, så bør man dog være opmærksom på, at en så 
massiv investering fra pensionskasserne kan bevirke, at offentlige bygherrer vil 
trække sig ud, og at effekten på væksten derfor ikke slår helt så meget igennem. 

Figur 3.4: Estimat over pensionskassernes samlede investeringsniveau i bygge- og an-
lægsaktiviteter. 

 

Kilde: Dansk Byggeri 
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Det vil her være udviklingen i finansieringen af OPP, der især vil være interessant 
at følge. 

3.3.3 OPP i byggeriet og infrastruktur 

Nyt offentligt byggeri og anlæg af ny infrastruktur er som bekendt voldsomt om-
kostningstunge, og det koster løbende penge at vedligeholde begge.  

I kølvandet på finanskrise er debatten om OPP blusset op. For at det offentlige 
vurderer, at OPP5 er en relevant måde at sikre en fornyelse af offentlige institutio-
ner og anlæg på, skal det sandsynliggøre, at det kan betale sig at tænke i totaløko-
nomi, hvor anlæg, drift og vedligehold sammentænkes. I et OPP-projekt får en 
privat aktør fx ansvaret for at opføre og drive byggeriet eller anlægget over en 
længere tidsperiode (25-30 år). Den lange kontraktperiode giver muligheder for at 
sammentænke anlæg og drift, hvorved der er et potentiale for at opnå totaløkono-
miske gevinster. Det kan bl.a. derfor være relevant at overveje, om en dyrere løs-
ning i anlægsfasen efterfølgende har et potentiale til kunne spare penge i drifts- og 
vedligeholdelsesfasen.  

OPP i byggeriet sigter således på, at der udvikles totaløkonomisk optimering og 
innovative løsningsforslag. Udenlandske erfaringer peger på, at anlægsarbejdet i 
OPP-projekter derudover ofte er blevet færdiggjort til aftalt tid og i flere tilfælde 
til den aftalte pris. 

OPP-projekter kan finansieres via både offentlig eller privat låntagning. Privat 
finansiering understøtter principielt incitamenter, der skaber totaløkonomiske for-
dele. Privat finansiering via pensionskasserne vil som oftest være dyrere end of-
fentlig finansiering, fordi pensionskasser betinger sig et afkast, der pt. er højere, 
end det fx en kommune skal betale på det åbne lånemarked.  

Hvis der i 2020 er der åbnet op for kommunale OPP til fx lokale og regionale in-
frastrukturinvesteringer og investeringer i offentlige institutioner (herunder syge-
huse, ældreboliger o.a.), vil det skabe et nyt markedspotentiale.  

Hvis staten i 2020 fortsat har et forbehold overfor OPP som princip, vil det redu-
cere den samlede effekt på markedets potentielle vækst. 

Effekterne for konkurrencen og branchestrukturen er betydelig. Det vil primært 
kun blive de store leverandører der, på bekostning af de mindre aktører - med 
mindre disse bliver underleverandører, kan løfte hovedparten af de store projekter. 

De store aktører i branchen vil være bedre klædt på til at indgå i de OPP-projekter, 
som pensionskasserne typisk må formodes at rejse finansiering til.  

Det kan yderligere tænkes, at de institutionelle investorer foretrækker projekter af 
kritisk masse. Man kan måske se pools af flere enkelte projekter, der slås sammen 
og finansieres samlet i en form for koordineret udbud, således som det ses i ud-
landet. Alt i alt bliver pensionskassernes investoradfærd ift bygge- og anlægs-
branchen en af de centrale dynamikker at følge i tiden frem mod 2020. 

                                                 
5 De danske OPP-projekter har indtil videre primært drejet sig om byggerier. Det fremgår, at DI’s 2012 redegø-
relse om offentlig-privat samarbejde at der er etableret OPP-projekter om fem skoler/institutioner, tre domstole 
(heraf et projekt med fire retsbygninger), to arkivbyggerier og to OPP-parkeringshuse. Der er også gennemført 
et enkelt infrastrukturprojekt som OPP i form af en motorvej fra Kliplev til Sønderborg. I 9 ud af de 13 projekter 
er der anvendt privat finansiering i hele projektets løbetid. De øvrige fire projekter er etableret med offentlig 
finansiering. 
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3.4 Konceptbyggeri og eksportpotentiale 

3.4.1 Bæredygtigt konceptbyggeri 

Det tredje interessante scenarie for et forøget markedspotentiale og øget lønsom-
hed er, at der succesfuldt satses på udvikling og markedsføring af bæredygtigt 
konceptbyggeri med eksportpotentiale.  

Figur 3.5: Bæredygtigt konceptbyggeri med eksportpotentiale 

2013

 Urbanisering
 Klima og energikrav
 ”Smart Urban Living”
 Ældre og unges særlige behov
 Behov for billigere boliger
 Strukturtilpasning af industri og 

landbrugsproduktion
 Nye materialer og konstruktions‐

principper vinder frem

Nybyg og renovering Funktionsændringer 
af eksisterende bygninger 
Infrastruktur, OPP 
Nye forretnings‐ og partnerskabs‐
modeller 
Nye værdikæder (incl.service) 
Cradle to cradle i praksis (som COWI) 
Den store industrialisering (som BSB, 
China) 
3D printning af bygninger 

2020

 Aktive globale showcases i 10 
metropoler (OPP)

 Seniorcity og Globale IKEA‐Cities
 Den store industrialisering, som 

BSB ‐ Broad Group China  
 3D printning af bygninger
 ”Design og build a City”‐ turn‐key
 Naturgenopretningsservice
 Plus‐energi‐bygninger

Kilde: New Insight A/S 

 

Det er en meget væsentlig forudsætning for, at der kommer gang i konceptbyggeri 
med eksportpotentiale, at der i 2020 er etableret nye værdikæder inden for bygge- 
og anlægsbranchen drevet frem af nye danske og internationale developers.  

Disse developers vil basere sig på 
tendenser, der er en kombination af 
intensiveret urbanisering, der leder til 
mere fokus på reel metropoludvik-
ling og ”smart urban living” og kra-
vene om social, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed. Der vil i 
dette scenarie komme et større udbud 
af konceptboliger, der afspejler de 
forskelligartede behov hos ældre og 
unge for tilpassede, billige, små og 
fleksible boliger, til øget investe-
ringsmæssig fokus på klimatilpas-
ning og energioptimering.  

Endelig en vision! 

Det kan betyde noget markant for den danske 
byggesektor - både inden- og udenlands. Men 
der skal nogle væsentlige drivere til i form at 
bygherre / bygningsejer bevidstgørelse, offent-
lig kravstillelse og fokusering på, hvad der kan 
give gevinst globalt - målrettet innovation for 
eksport. 

Vi skal ikke begrænse os inden for vores egen 
forestillingsverden.  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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Udvikling af konceptbyggeri med 
eksportpotentialer vil i 2020 i dette 
scenarie fx have fokus på Seniorci-
ties, Grønne bygninger, Smarte 
energi- og klimaløsninger, der byg-
ger på koncepter om plus-
energibygninger, byggekoncepter til 
u-lande baseret på nøjsomhedsinno-
vation, udvidede facilitymanage-
mentydelser, der tænker i totaløko-
nomiske løsninger (evt. i OOP-regi) 
o.a.  

Det er især interessant, hvis der i 
konceptbyggeriet indtænkes prakti-
ske rammer for serviceleverancer i 
bygningernes samlede levetid. Dvs. 
løbende forbedring og vedligehol-
delse og endelig bortskaffelse (udfra 

”vugge til vugge”-principper), samt fysiske rammer for alle former for servicele-
verancer til bygningernes brugere. Med service tænkes der således ikke kun i ser-
vice iht. selve byggeprocessen (rådgivning o.a.) og traditionel efterfølgende facili-
ty management, men i alle de typer 
servicebehov, som kunder uanset om 
det er privatpersoner, virksomheder 
eller institutioner kan have, når bygge-
fasen er overstået.  

Konceptbyggeriet vil i sin mest avan-
cerede form være baseret på nye for-
retnings- og partnerskabsmodeller, der 
fx kan levere ”Turn-key løsninger” og 
udvidet individuel tilpasset service med 
et eksportpotentiale. Service der inklu-
derer finansiering, administration og 
sågar arbejdskraft i driftsfasen, i en og 
samme pakke. Der er international in-
spiration flere steder, fx Songdo City i 
Korea6 og Abu Dhabi.7 

Det er derudover ikke kun nybyggeri, 
der er tale om. Renovering og funkti-
onsændring af eksisterende byggeri 
tilbydes tilsvarende avancerede tilpas-
sede konceptløsninger, der bl.a. udviser respekt for kulturelle og historiske byg-
ningstyper og bymiljøer. Det vil ikke mindst være på markedet for renovering og 

                                                 
6 
http://www.songdo.com/Uploads/FileManager/Songdo/Sustainability%20PDF/KPF%20Sustainable%20Designs.
pdf 

7 http://www.fosterandpartners.com/news/worlds-first-zero-carbon-zero-waste-city-in-abu-dhabi/ 

 Figur 3.6: IKEA-City London 

 

 

Kilde: Model of the IKEA Urbanism. Originally ap-
peared on The Pop Up City. 

IKEA-City London 2.0 

Tænk fx i et koncept for ”IKEA-City”, hvor 
IKEA ikke kun (som det forsøges i London) 
står for opførelse af nye billige boliger, men 
også for udlejning og indbos-service. Som 
kunde ejer man hverken bolig eller indbo, men 
lejer/leaser alt og får tilbudt løbende udskift-
ning af indbo, opgradering til større boliger, 
når der er behov og assistance ved ”gør det 
selv” opgaver.  

Tilkobling af fleksible transportløsninger (fx 
delebiler), organisering af dagligvareleverancer 
(e- og m-handel), opsætning og vedligeholdel-
se af telepresencefaciliteter fx til hjemmear-
bejdende, selvstændige eller kroniske patienter 
o.a. kan ses som ekstra muligheder.  

Kilde: New Insight A/S 
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funktionsændringer af institutioner og erhvervsbygninger, at der forventes et be-
tydeligt markedspotentiale.  

Der er med konceptbyggeri tale om en kreativ udvidelse af de nichemarkeder, 
hvor Danmark i forvejen har opnået internationale spidskompetencer, fx når det 
gælder fundamenter til havvindmøller, havneanlæg, fjernvarme, broer, spilde-
vandshåndtering m.v.  

Danske virksomheder har allerede mange kompetencer, når det gælder forslag til 
”smart urban living” og bæredygtige byer. De seneste års udvikling i hovedstads- 
og Øresundsregionen er eksempler, som tiltrækker sig international opmærksom-
hed.  

Det er væsentligt, at der er et etableret hjemmemarked for konceptbyggeriet. Der 
skal først udvikles og implementeres nye koncepter i en dansk sammenhæng. De 
kan så fungere som referencer, for at koncepterne kan eksporteres.  

Det forudsættes også i scenariet om konceptbyggeri med eksportpotentiale, at det 
endvidere i 2020 lykkedes at udnytte væsentlige dele af potentialerne i en øget 
industrialisering af byggeriet, herunder udnyttelse af nye materialer og nye pro-
duktionsteknikker.  

Et eksempel der kan tjene som illustra-
tion af industrialiseringstendensen, er 
BSB-Broad Group China, der allerede 
for et par år siden opførte et 30-etagers 
hotel i Kina på 15 dage baseret på et 
avanceret industrielt byggekoncept.8  

En anden teknologi, der har potentialet 
til at revolutionere fremtidens byggeri, 
er 3D printning i beton og andre mate-
rialer af hele eller dele af bygninger. 
Der er forskellige steder i verden for-
søg i gang med at printe dele af eller 
hele bygninger ved brug af forskellige 
former for 3D-printere.9 Der er endnu 
tale om eksperimenter, og forsknings-

resultaterne er endnu ikke omsat til holdbare forretningsmodeller. Der er dog gan-
ske håndfaste illustrationer af potentialet og betydningsfulde internationale aktø-
rer, som fx Forsters + Partners, der ser store muligheder i 3D printing af bygnin-
ger indenfor 5-10 år.10 

3.4.2  Markedet er derude, men kan branchen udnytte mulighederne? 

Der er uden tvivl et interessant potentiale i de skitserede former for konceptbygge-
ri for markedsudvikling og eksport. Markedet er derude, men der er i analysen 
også identificeret en betydelig usikkerhed om bygge- og anlægsbranchen, og her-
under om medlemmerne af Dansk Byggeri, reelt vil og kan løfte sin andel af en 
sådan udvikling.  

                                                 
8 Se http://www.youtube.com/watch?v=Hdpf-MQM9vY 

9 Se http://qz.com/68780/architects-are-starting-to-3d-print-houses-but-without-a-house-sized-printer/ 

10 Se http://www.youtube.com/watch?v=EfbhdZKPHro 

Figur 3.7: BSB-Broad Group China, industri-
aliseret byggeri 

Kilde: New Insight A/S 
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3.4.3 Er der virksomheder, der kan løfte opgaven? 

For det første er det en udbredt vurdering, at der (næsten) ikke er danske virk-
somheder, der er store nok til denne form for opgaver. Dertil kommer, at eksport 
på disse områder ofte mere er et felt for arkitekter, ingeniører og byplanlægger og 
ikke for traditionelle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.  

Det vil i et succesfuldt eksportscenarie være få store virksomheder, der leverer 
koncepterne, og konkurrencesituation i det danske marked vil være domineret af 
disse store virksomheder. 

3.4.4 Samarbejdet halter 

For det andet kræver realiseringen af 
scenariet en udvikling af nye samar-
bejdsrelationer på et solidt kommerci-
elt grundlag.  

Her kan det spille ind i vurderingen af 
scenariet og dets konsekvenser, at 
ingeniørvirksomhederne indtil videre 
ikke har vist, at de er gode til at tage 
byggeri og flytte det til fx Kina. Inge-
niørvirksomhederne kan sælge måden 
at styre byggeprocesser på, dvs. råd-
givning.  

Men der er generelt ikke tradition for 
samarbejde mhp. konceptbyggeri og 
eksport i branchen. Spørgsmålet er, 
om det kan nå at ske inden 2020? 
Hvilke virksomheder kan og vil ud-
vikle sig, hvis konceptet er der?  

3.4.5 Er bygherrerne store nok? 

Der er for det tredje behov for en anden adfærd hos bygherrerne end den, der kan 
iagttages i dag. Bygge- og anlægsbranchen er jo historisk et efterspørgselsstyret 
erhverv. Der sker først noget, når bygherrerne efterspørger noget. Der skal derfor 
være bygherrer, der efterspørger konceptbyggeri. Her spiller det ind, at Danmark 
er et lille land og derfor et lille marked. Der er ikke tilstrækkelig store bygherrer.  

Det åbne spørgsmål er derfor, om den forventede øgede investeringsaktivitet fra 
pensionskasserne (som den er beskrevet tidligere) vil skabe en anden bygherre-
struktur, der kan fremme koncepttankegangen.  

3.4.6 Krav fra stat og forsikringsselskaber  

For det fjerde er udfaldet af scenariet delvist afhængig af, om staten, kommuner-
ne og forsikringsselskaberne går ind og fx kræver, at der skal bygges mere energi- 
rigtigt, foretages forebyggende klimasikring osv. og dermed påvirke såvel bygher-
readfærd som udbuddet i branchen.  

Kravene til energi- og ressourcebesparende materialer, metoder og teknikker vil 
med en betydelig sikkerhed udvikle sig markant. 

Branchen kan ikke udnytte muligheden 

 

Der er ingen medlemmer i Dansk Byggeri, der 
er taget til Abu Dhabi eller laver vedligehol-
delsesarbejde i større omfang i udlandet.  

Sagen om udbuddet af supersygehuset i Skej-
by, hvor ingen danske virksomheder bød, viser 
at de danske virksomheder tilsyneladende ikke 
har kapacitet og ekspertise til at håndtere store 
komplicerede opgaver af den pågældende 
karakter.  

Man bliver formodentlig nødt til at tage uden-
landske virksomheder ind i developerkredsen, 
hvis scenariet skal lykkes.  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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Energistrategien er langsigtet (2050) 
og skal sikre udvikling af energieffek-
tivitetsprodukter og sikre mod svigt i 
forsyningssikkerhed. I scenariet for-
ventes det således, at effekten af kli-
maændringerne i 2020 har bevirket, at 
forsikringsselskaber og kommuner 
skærper krav til klimatilpasninger for 
den samlede danske bygningsmasse. 
Staten har allerede stillet krav om bæ-
redygtigt byggeri fra 2017 og frem.  

Det er dog et åbent spørgsmål, om nye krav vil nå at påvirke markedet før 2020. 
Effekterne af konceptet om bæredygtigt byggeri forventes fx først at slå igennem 
på den anden side af 2020. 

3.4.7 Energipriserne stiger måske langsommere end forventet 

Der har for det femte længe været en tendens til stigende energipriser, som har 
sikret en rimelig rentabilitet af investeringer i energioptimering. Energioptimering 

forstået som energibesparelser i 
bygninger indgår allerede som 
en væsentlig del af den danske 
energistrategi 

Kortsigtede udsving i priser på 
fossil energi vil ikke have nogen 
væsentlig betydning for denne 
tendens. Derimod kan ny tekno-
logi fx til effektiv udvinding af 
skifergas og algeproduktion 
samt en lavere global vækst, 
føre til en reel strukturel modifi-
cering af denne tendens i og 
med, at energipriserne holdes 
lave pga. et nyt stort udbud af 
relativ billig energi. Hvis ener-
gipriserne i 2020 ikke er steget 
så meget som hidtidigt antaget, 
vil det påvirke rentabiliteten i 

energioptimering af den eksisterende boligmasse negativt. Det er dog en effekt, 
der ifølge Delphipanelets vurdering vil være svær at forudsige. Hvis energipriser-
ne stiger langsommere end forventet kan det samlet føre til en mulig opbremsning 
i de nødvendige energioptimeringer. Det vil dermed kunne påvirke markedet for 
virksomheder, der satser på energioptimering. Konkurrencen om færre opgaver vil 
samtidig blive hårdere. 

3.4.8 Industrialiseringen kommer for langsomt 

For det sjette er der betydelig tvivl om, hvorvidt industrialiseringen af byggeriet 
kan slå igennem i Danmark i perioden frem mod 2020. Byggebranchen er bagud 
ift. udlandet, når det gælder anvendelsen af industriel byggeteknologi. Det frem-
hæves fra flere sider, at bygherrerne ikke forstår at igangsætte bygge- og anlægs-

Figur 3.8: Skifergas i Danmark? 

 
 

Krav fremmer strukturtilpasning 

Det stiller krav til uddannelse, teknologiudvik-
ling og tværgående branche samarbejde.  

De virksomheder, der kan udvikle og levere 
løsninger på disse områder, vil her kunne ryk-
ke fra konkurrenterne. 

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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projekter, hvor bygge- og anlægsbranchen med fordel kan anvende en industriali-
seringstilgang. Bygherrerne tænker ikke nok i udvikling, synergieffekter mv., 
hævdes det. Det fremføres bl.a. som baggrunden for, at Danmark ikke har virk-
somhederne, der kan sikre eksport af industrialiseret byggeri. Forsøg fra nogle af 
de store entreprenører (fx Skanska) med præfabrikerede (træ-)boliger er kuldsejlet 
og resulteret i voldsomme underskud, der skræmmer mange fra at forfølge en in-
dustrialiseringsstrategi.  

3.4.9 Små, specialiserede virksomheder har succes 

Der er for det syvende eksempler på specialiserede, mindre virksomheder, der 
anvender en industriel teknologisk tilgang indenfor levering af typehus, instituti-
onsbyggeri og almennyttige boliger (fx Scandi Byg), og moderniseringer af eksi-

sterende boliger fx altaner til den ældre boligmasse i byerne (fx Altan.dk). Der er 
dog pt. tale om små og mindre specialiserede virksomheder. Der er ikke en stærk 
tendens i branchen. Disse virksomheder har derudover aktuelt ikke et stærkt eks-
portfokus.  

3.4.10 Byggemateriale industrien har succes med eksport 

Der er endelig, for det ottende, en del store virksomheder indenfor byggemateria-
le industrien (fx Velux, Rockwool o.a.), der har opnået betydelig eksportsucces, 
fordi de i udstrakt grad udnytter en avanceret industriteknologi.  

Problemet ift. realiseringen af scenariet er her dog, at disse virksomheder ikke har 
en tradition for at skabe sammenhængende koncepter i partnerskaber med udfø-
rende hjemmemarkedsorienterede virksomheder, således som det forudsættes i 
dette scenarie.  

 

 

Figur 3.9: Specialisering og markedsfokus blandt de mange små virksomheder i branchen 
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Kilde New Insight A/S 
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Det er samlet set vurderingen, baseret 
på Delphipanelets tilbagemeldinger, 
at scenariet om et bæredygtigt kon-
ceptbyggeri med eksportpotentiale 
formodentlig kun kan realiseres, hvis 
det skaleres ned i forhold til de be-
skrevne tendenser og primært rettes 
mod den type bygherrer, vi har i 
Danmark, hvis det skal realiseres i 
2020. Hvis det lykkes at få etableret 
en udvikling i bygge- og anlægsbran-
chen, der baseres på konceptbyggeri 
med eksportpotentiale, så vil det med 
stor sandsynlighed styrke de større 
virksomheder og skabe horisontal 
integration. 

 

3.5 Renovering 2.0  

Der er ingen tvivl om, at de scenarier, der er beskrevet og vurderet indtil nu, udgør 
de væsentligste muligheder for at bygge- og anlægsbranchen kan opnå vækst i 
fremtiden. Der er, som beskrevet, dog en del usikkerhed knyttet til denne udvik-
ling. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på andre muligheder, der både 

Figur 3.10: Renoveringsbølge 2.0: Tendenser og dynamikker 
  

   

Eksport tja! 

 

Indtil videre har eksport af byggeri over lande-
grænser ikke været en afgørende faktor for den 
samlede branches omsætning og lønsomhed.  

Et argument for at byggeeksporten er begræn-
set, er at byggeeksport typisk foregår ved at 
etablere sig med lokale datterselskaber, som 
oftest på nichemarkeder, på de udenlandske 
markeder.  

 Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 



 

 30

kan understøtte ønsket om vækst og samtidig i sig selv kan fremme vækst, omend 
af en anden slags end den, der er beskrevet indtil nu.  

Det er de muligheder, der ligger i massiv omdannelse af den eksisterende bolig- 
og bygningsmasse, i det følgende kaldet ”Renovering 2.0”, der beskrives og vur-
deres i dette kapitel.  

Der er mange tendenser og dynamikker, der peger på, at der er stigende behov for 
en massiv omdannelse af den eksisterende bolig- og bygningsmasse. De antagel-
ser og scenarier, der er opstillet om befolkningsudviklingen, geografisk mobilitet 
og urbaniseringen, de flere enlige ældre og unge, fastlåsningen af socialgrupper-
nes geografiske lokalisering, krav om klimatilpasning og forebyggelse, samt til-
pasning af erhvervs- og institutionsbygninger til nye behov, er alle væsentlige i 
tiden frem mod 2020. Tilsammen skaber de et ganske stort behov for en omdan-
nelse af den eksisterende bygningsmasse til de fremtidige behov.  

Spørgsmålet er, hvordan investorerne og markedet ser og vil reagere på disse be-
hov og muligheder. 

3.5.1 Nye behov og andre præferencer 

I tiden frem mod 2020 vil både unge og ældre hver for sig stille særlige krav til 
boligen, som typisk ikke opfyldes særlig godt af den eksisterende boligmasse.  

Den sidste store fornyelse af boligmarkedet skete for 40-50 år siden og var pri-
mært udbygningen af forstæder domineret af parcelhuse. Over halvdelen af Dan-

marks befolkning bor, arbejder eller færdes dagligt i forstadsområder, domineret 
af parcelhuse. De har stort ressourceforbrug og en stor afhængighed af bil. Mange 
forstadsområder har endvidere kun få boligtyper, der ikke lever op til udviklingen 
i aldersfordeling og tendensen til, at den dominerende husstandstype er enlig. 
Selvom der er investeret en del i renovering og fornyelser, er der et betydeligt 
efterslæb i renoveringen, så boligstandarden er tidssvarende. Det er samtidig et 

Figur 3.11: Befolkningen fordelt på boligens opførelsesår, 2012 
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faktum, at en befolkningsmajoritet 
peger på parcelhuset i forstaden som 
den foretrukne bolig- og byform. 

Det fremgår af Delphipanelets vurde-
ring, at det uden tvivl er en kendsger-
ning, at der er mange beboere, der har 
behov for nye løsninger. Det er derfor 
rimeligt i et scenarie at antage, at der i 
2020 vil være et øget behov for at 
omdanne dele af den eksisterende 
boligmasse, så den bliver tilpasset 
præferencerne fra unge og ældre bo-
ligsøgende (både ejere og lejere).  

Det er dog ikke ligetil at omsætte disse behov til konkret efterspørgsel og mar-
kedsvækst i 2020.  

3.5.2 Social segregeret bosætning 

Det er for det første relevant at være 
opmærksom på, hvordan de forskellige 
klasser og socialgrupper er bosat. Bo-
sættelsen af den danske befolkning 
fordelt på socialgrupper viser et meget 
socialt segmenteret Danmark.11  

Overklassen og den højere middelklas-
se bor generelt i de mest urbaniserede 
områder, medens underklassen generelt 
bor i udkantsområder og i de dårligste 
dele af storbyerne. Arbejdere og mange 
lavere funktioner (inkl. mange offentlig 
ansatte servicearbejdere) bor i overve-
jen grad i omegnskommunerne udenfor 
de mest urbaniserede områder og i de 
stagnerede mindre købstæder. Dette 
socialt segmenterede bosætningsmøn-
ster er afgørende for om, hvor og hvor-

dan et behov for mere tidssvarende boliger reelt kan forventes omsat til en købe-
dygtig efterspørgsel og dermed et fremtidigt marked. Allerede nu ses det fx tyde-
ligt, at arbejdere og lavere funktionærer foretrækker længere pendlingstider frem 
for dyre ejerboliger tæt på de store byer. Underklassen har ikke ressourcerne til at 
modernisere deres boliger og efterspørger i stigende grad billige og relativt dårli-
gere boliger i udkantsområderne, hvor resultatet ofte er forslumring af lokalsam-
fund og boligområder.  

3.5.3 Betydelige geografiske forskelle i behov 

Der er for det andet endvidere en særlig geografisk dimension, som må tages i 
betragtning ift. bygningsmassens kvalitet, behov og muligheder for modernise-

                                                 
11 Se faktaark 

Figur 3.12: Socialklassernes segregerede 
bosætning, underklassen 

Kilde: New Insight A/S, pba AE rådet 

Behov for nye løsninger 

Pensionister: Niveaufri adgang, elevator og 
mulighed for fælles faciliteter fx mulighed for 
at købe mad, få vasket tøj. 

Unge: Har måske brug for fællesfaciliteter fx 
legepladser, festlokaler og fitnessmuligheder 
helst beliggende tæt på bykernen i de store 
byer. 

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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ring. Befolkningen i Østjylland bor generelt set umiddelbart bedst, da de i overve-
jende grad bor i boliger bygget mellem 1960 og 1980 eller senere. I Københavns 
omegn er de fleste boliger bygget fra 1950-1980 eller tidligere. Befolkningen i 
København by bor i overvejende grad i boliger bygget før 1940. Behovet for om-
dannelse af boligmassen er altså umiddelbart størst i Hovedstadsregionen, som jo 
samtidig er den region, der oplever den største tilvækst i befolkningen, især af 
unge. Unge (25-29 år) bor allerede i stort omfang i den gamle del af boligmassen 
(etagebyggeri fra før 1930), især i Købehavn by. Her er vanskeligheden med til-
pasning af boligmassen til de nye behov de unges ofte relativt ringe økonomi, og 
at der er en del enlige ældre bosiddende i store (ældre og utidssvarende) etagebo-
liger, som ikke kan finde passende boliger at flytte til, hvis de overhovedet ønsker 
at flytte. 

 

  

 

Figur 3.13: Befolkningen for delt landsdele og boligens opførelsesår 
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3.5.4 De ældre og gamle flytter sjældent 

Befolkningen bliver for det tredje ty-
deligt ældre i tiden frem mod 2020 i 
takt med, at ”boomer-generationen” 
(født 1946-64) bliver ældre.  

Nogle bedrestillede segmenter blandt 
de ældre ”boomers” vil have bedre mu-
ligheder for at realisere deres fremtidi-
ge boligbehov, og markedseffekten vil 
formodentlig vise sig her.  

Det er imidlertid mindre sandsynligt, at 
ældre bosiddende i provinsen i stort tal 
vil flytte til storbyerne. De 70-79-årige 
(2012) bor i al overvejende grad i Øst-
jylland, Københavns omegn og Nord-
sjælland i boliger (oftest i parcelhus-
kvarterer) bygget efter 1950. Det er 
kun meget få ældre og gamle, der bor i 
København by. 

Aktuelt er det meget få ældre over 60 år, der flytter langt (fx på tværs af regioner) 
væk fra, hvor de bor p.t.. Det er i givet fald de mest velstillede grupper, der flytter. 
De fleste ældre har præferencer for at forblive, hvor de har etablerede sociale net-
værk, familie m.v. Hvis de derudover også har anstrengt privatøkonomi, så vil 
såvel tilbøjeligheden som mulighederne for at flytte til dyre boliger i de store byer 
være ringe. Det gælder ikke mindst i en tid med et presset boligmarked.  

Figur 3.14: 25-29-årige bor især i København by i boliger bygget før 1939 
  

 

Kilde: New Insight, egne beregninger DS 

Figur 3.15: Befolkningen bliver ældre i tiden 
frem mod 2020 

Kilde: New Insight A/S 
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3.5.5 ”Boomerne” i parcelhusområderne 

Der er for det fjerde allerede et stort behov for fornyelse tilpasset ”boomer-
generationen”, der er bosiddende i parcelhuskvarterer bygget fra 1950’erne og 
frem. I takt med at beboerne i disse områder ældes, og der bliver stadig flere enli-
ge beboere, øges behovet for enten salg eller tilpasning af boligerne.  

Parcelhuskvartererne er som udgangspunkt en fleksibel boligform, der kan være 
egnet for ældre. Parcelhuse er ofte i ét plan og med vægge, der let kan flyttes. En 
tilpasning af den enkelte bolig er derfor umiddelbar let, hvis der er nogle, der kan 
og vil betale. Det kan forventes, at ”Gør-det-selv”-løsninger, evt. understøttet af 
professionel service og vejleding, vil vinde frem. Usikkerheden er, om kvaliteten 
lever op til de fremtidige ønsker og krav, og bidraget til markedsvæksten vurderes 
i bedste fald at være moderat. Det store problem er imidlertid, at det er vanskeligt 
at se en forretningsmodel, der kan sikre en styret, sammenhængende modernise-
ring af de sammenhængende parcelhuskvarterer fx i Hovedstadsregionen. Total-
moderniseringer af store sammenhængende forstadskvarterer anses ikke for sand-
synlige. Der er måske muligheder for at udvikle mindre radikale specialkoncepter, 
hvor fx enfamiliehus opdeles og udbygges til flerfamilieboliger. Tilsvarende er 
der allerede eksempler på, at bebyggelsesgraden øges ved at opføre flere nye boli-
ger på den samme grund. Begge tendenser - ”Gør-det-selv” og specialkoncepter - 
vil imidlertid ikke være nok til at skabe en betydelig markedsvækst og vil samti-
dig være utilstrækkelig ift. mange af beboernes fremtidige ønsker og behov. 

Et alternativt og mindre positivt scenarie vil være, at de fattige og gamle, som 
aktuelt bor i provinsen og især i Udkants-Danmark i 2020, ender i nedslidte og 
halvtomme landsbyer ude på landet. Mange gamle vil samtidig forblive i de for-
slumrede parcelhuskvarterer nær de store byer, hvor de hverken har råd til at blive 
eller flytte.  

3.5.6 Revitalisering af almennyttige boliger 

Der er for det femte muligheder i en revitalisering af almennytte boligere. Sociale 
boligselskaber var oprindeligt en stor succes som skaber og formidler af billige, 
moderne boliger og har tidligere stået bag store fornyelsesprocesser. De havde 
oprindeligt fokus på, hvad er vigtigt for samfundet. Den rolle har sektoren ikke i 
dag. Nogle vil hævde, at de sociale boligselskaber er socialt forslumrede og præ-
get af ghettorisering. Sektoren skal formodentlig genopfindes og revitaliseres - 
den har behov for et andet ry. De seneste beslutninger om at anvende milliarder 
fra Landsbyggefonden til moderniseringstiltag er måske et første skridt på vejen. 
Der lægges ganske vist ikke op til radikale fornyelser, men på fornuftige tiltag 
som fx bedre tilgængelighed (elevatorer), nye tage (energiforbedring) og en gene-
rel opdatering af de fysiske rammer.  

Et scenarie for revitaliseringen af den almene sektor, der giver et moderat bidrag 
til markedsvæksten, vil bl.a. være indrettet på de behov, unge og ældre har for 
mindre, moderne og billigere boliger. Der eksperimenteres i tiden frem mod 2020 
med forskellige boformer fra oldekoller, til byggeri tilpasset unge familier og 
byggeri med fokus på at styrke det sociale samvær. En sådan revitalisering af den 
almene sektor vil kunne løfte dette potentielt vigtige delmarked til fordel for de 
større og mellemstore byggevirksomheder. Det vil i stor udstrækning være den 
eksisterede branche, der kan og skal levere fornyelsen, men der vil være geografi-
ske forskelle. 
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3.5.7 Nye billigere boliger - men hvordan? 

Hvis Renovering 2.0 skal blive rele-
vant for en fremtidig markedsvækst, er 
der for det sjette brug for nye løsnin-
ger og koncepter. Der mangler kon-
cepter for tidssvarende opgradering af 
gamle etagebyggerier til moderne bo-
liger, som ikke mindst unge og enlige 
ældre kan betale (især i Hovedstadsre-
gionen). Der er behov for et udbud af 
billige boliger tilpasset de unges og de 
ældres fremtidige præferencer og be-
hov.  

Hovedspørgsmålet er, om der, set med 
investorernes øjne, er økonomi i det? 
Stigende efterspørgsel er som bekendt 
ikke lig med stigende byggeaktivitet.  

Umiddelbart vurderer deltagerne i Delphipanelet, at der vil være et betydeligt 
markedspotentiale, hvis der i 2020, bl.a. pga. mange unge der søger mod storbyer-
ne og flere pensionister generelt, vil være en markant stigende efterspørgsel efter 
nye, billigere boliger i og tæt på de store og større bycentrer.  

3.5.8 Mere standardisering og industrialisering 

For det syvende vil priserne på boli-
ger i storbyerne principielt, i takt med 
den aktuelle urbaniseringstendens, gå 
op, og mange af de unge og ældre, 
der har ringe økonomiske mulighe-
der, vil derfor have vanskeligt ved at 
finde en passende bolig. Det er med 
den aktuelle markedssituation sand-
synligt, at unge i mangle ungdomsbo-
liger vil flytte sammen i større dele-
lejligheder (leje), og at mange ældre 
vil være henvist til at forblive i boli-
ger der ikke er tilpasset deres behov 
(fx. ingen elevator). Der mangler så-
ledes billige alternativer. En imøde-
kommelse af behovet for billigere 
boliger tilpasset de unges og de æl-
dres behov vil forudsætte, at nogle af 
branchens virksomheder udvikler 
markedet, dvs. har innovationskraft 
til at udvikle konceptboliger, der kva-
litetsmæssigt er gode og markant kan 
gøres billigere gennem standardise-

ring og industrialisering. Der skal derfor tænkes i endnu højere grad af industriali-
sering end det, der hidtidigt er erfaring for.  

Mange billige boliger – men hvordan?  

Unge og gamle vil gerne ind til byen. Hvor kan 
vi bygge billige boliger og mange af dem? 

 Jeg tror i stedet, vi skal tænke, hvordan bruger 
vi den gamle by. Skal det være erhverv det 
hele, eller skal vi have flere boliger.  

Kunne vi forestille os en byfornyelse omgang 
2, hvor vi omdanner erhvervsarealer til flere 
boligområdet og gør byen mere energirenove-
ret.  

Det kan blive et interessant område for first-
movers at tilpasse sig disse behov 

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 

Mange forbehold 

Forsøg på at bygge moderne og billigere boli-
ger er som bekendt prøvet før, men uden mar-
kant afgørende gennembrud.  

Ældreboliger er i dag for små. Kvadratmeter-
forbruget vil stige. Det skal udviklingen tage 
højde for.  

Byggeriet flytter sig på disse områder kun 
langsomt og er meget traditionsbundent.  

Nyudviklede koncepter har en sær tendens til 
at finde en markedspris lige under - og det er 
ikke nok. 

Branchen har brug for ildsjæle, der kan se de 
rette muligheder, og som tør udfordre syste-
met, samt som kan koble sig på nye koncepter 
for billige boliger.  

Det er formodentlig bygherrer (personer og 
virksomheder), der ligger udenfor byggeriets 
traditionelle værdikæde.  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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3.5.9  Leasing af boliger, billige boliger, fleksibilitet som nye forret-
ningsmodeller  

Der er som det ottende interessant at 
se, at en mulig konsekvens af finans-
krisen og det pressede boligmarked er 
en tendens til, at ”ejerfornemmelser” 
svinder ind blandt Generation Y og 
Millenium-generationen (født 2000+). 
Disse (ungdoms-) grupper foretræk-
ker i stigende grad i stedet at låne, 
leje eller lease deres bolig, for herved 
at blive mere mobil og bevare øko-
nomisk fleksibilitet. Der vil i et sce-
narie, der indtænker denne tendens, i 
højere grad blive efterlyst lejeboliger 
og ikke ejerboliger. Flere vil ønske at 
bo i boliger, som man kan flytte imel-
lem uden de store transaktionsomkostninger.  

Fleksibilitetsbehovet understøttes af, at mange unge mennesker ikke har de sam-
me evner til selv at bygge om (GDS) som de ældre generationer. Det er ikke no-
get, de har lært i skolen. De unge kan / vil ikke selv bygge om og formår derfor 
heller ikke at sælge deres evt. ejendom med fortjeneste. Der vil i stedet komme en 
efterspørgsel på mere professionelt vedligeholdelse og moderniseringsarbejde til 
fordel for de små og mindre virksomheder. Omfanget er dog meget vanskeligt at 
vurdere. 

Der kan hentes inspiration til forretningskoncepter af denne slags i bilindustrien, 
hvor producenter og udlejningsbureauer udbyder delebiler12 og koncepter, hvor 
man blot, som et serviceprodukt, leaser transportmuligheder og så får stillet for-
skellige modeller til rådighed alt efter ønske og behov. Et koncept på boligmarke-
det er, at man indgår i ejerfællesskaber og samtidig har uspecificeret ejendomsret 
til boliger i andre byer lidt a la timesharekonceptet bare i mindre grupper.  

Et andet eksempel på tendensen er 
koncepter for markedet for kort-
tidslejemål. Her er websitet Airbnb13 
interessant. Via sitet lejer man en 
anden persons hjem i kortere eller 
længere tid, når vedkommende ikke 
selv har behov for den. Det går på 
tværs af Europa og resten af verden. 
Det er især folk (unge), der er / vil 
være selvstændige, der benytter sig 
af denne service. Høj mobilitet og 
frihed tiltaler stadig flere mennesker, 
som samtidig har beskæftigelsesfor-
mer, der tillader, ja ofte kræver, høj 

                                                 
12 http://www.cleardrive.dk/2011/04/ultra-delebil-car2go-til-danmark/ 

13 https://www.airbnb.dk/ 

Ikke behov for at eje 

”Min generation har ikke behov for at eje. 
Blandt de unge er der en anden historie ift. at 
eje en bolig. Det er, fordi vi har oplevet bolig-
boblen og problemerne med bankene”. 

”Der er noget med fællesskab. Mig og mine 
venner vil gerne bo sammen.” 

”Jeg ville have lejlighed i byen og hus på lan-
det”. 

Du har adgang til ting, men behøver ikke have 
dem 100 pct. Det giver fleksibilitet.  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops

Fleksibilitet og autenticitet? 

Autenticitet er vigtig: hvis man hele tiden 
rykker rundt og ikke ejer noget, så får man 
ikke autenticiteten.  

Jeg er ikke sikker på, at min datter på 21 søger 
autenticitet.  

Der er måske noget med individualitet. Man 
skal ikke føle, at man bliver lagt ind på hylde 
nr. 22.  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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grad af international geografiske fleksibilitet.  

For bygge- og anlægsbranchen i Danmark vil en realisering af de nævnte tenden-
ser formodentlig ikke have den store direkte betydning, med mindre, der i 2020 er 
developers og bygherrer, der finder markedet økonomisk interessant på linje med, 
hvad der allerede ses med konceptet om hotellejligheder - et koncept, der vinder 
mere udbredelse i verdens storbyer i takt med globaliseringen. Her er bygherrerne 
ofte internationale investorer, der ønsker store projekter og derved skaber et mar-
ked for de traditionelt store virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.  

Samlet set er der givet vis mange muligheder, men også mange ”benspænd” for at 
”Renovering 2.0” skal give massive løft i markedspotentialet. I det socialt segre-
gerede boligmarked har velstående ”boomers” muligheder, men det er ikke for-
venteligt, at der vil ske de store samlede løft i parcelhusområder, trods behov for 
at forebygge forslumring. Revitaliseringen af den almen sektor vil give et omend 
ikke radikalt kvalitetsløft, og manglen på standardisering og industrialisering gi-
ver ikke gode muligheder for koncepter for billige boliger. Et større marked for 
private leje/leasing tilbud rettet imod Generation Y (a la hotellejligheder) kræver 
formodentlig nye internationale investorer. 

 

3.6 Forhold der ikke bidrager til vækstpotentialet 

Selvom fokus i analysen er på branchens vækstpotentialer, så er det også relevant 
at være opmærksom på forhold, der ikke vurderes at bidrage nævneværdigt til en 
fremtidig markedsvækst. Delphipanelet har vurderet, at en række mulige scenarier 
om erhvervsbyggeri (detailhandel, produktion og landbrug), yderlige offentlige 
infrastrukturer mv. og fundet, at det langt fra er alt, der bidrager positivt til bran-
chens fremtidige vækstmuligheder.  

For det første har detailhandelsområdet siden 2008 oplevet en stagnerende om-
sætning og aktuelt er der høje tomgangskvoter (6,4 pct.) ikke mindst i shoppings-
centre, og afkastningsgraden i en årrække har været ringe og faldende14. Dertil 
kommer forventede effekter af øget e-handel på butiksomsætning og butiksstruk-
turen, der kan udvikle sig rimeligt radikalt. Hvis e-handel i 2025 fx udgør 8 pct. af 

dagligvarehandlen og 25 pct. af ud-
valgsvareforbruget, forventes arealet 
til detailhandel at falde med 2,4 mio. 
m2 til 8,6 mio. m215. Der er dog fort-
sat forventninger til om- og udbyg-
ning af fysiske butikker, showrooms 
og både modernisering og nybyg af 
shoppingscentres og nye discountbu-
tikker, men ikke alle steder i Dan-
mark. Der er fx aktuelt planer om op 
imod 20 supermarkeder / discount-
markeder i Københavns omegn og 
Nordsjælland. Der er derimod god 

                                                 
14 ”Huset” 3/13 p.24 ff 

15 Institut for Centerplanlægning (omtalt i ”Huset” 3/13 p.14 ff) 

Presset detailhandel  

”Dette er jo hverdag i Danmark, skoler ned-
lægges, den lokale landsbykøbmand forsvin-
der, nye butikscentre og megaforretninger 
skyder op ved ringvejene rundt om vore pro-
vinsbyer”. 

”Dette vil medføre betydelige ændringer i det, 
der skal leveres ift. i dag, og det vil give nye 
muligheder og derved nye spillere  

Kilde: Udvalgte kommentarer fra Delphipanelet og de 
afholdte workshops 
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grund til at forvente fortsat omsætningstilbagegang og deraf følgende butiksdød i 
UdkantsDanmark og de mindre provinsbyer.  

Der har for det andet i de sidste 10-15 år været en meget omfattende udflytning af 
danske produktionsvirksomheder til udlandet (outsourcing). Aktuelt har danske 
industrivirksomheder mere end 300.000 industribeskæftigede uden for Danmark, 
samtidig med at der siden krisens start er nedlagt ca. 100.000 industriarbejdsplad-
ser. Det har efterladt mange gamle og ældre produktionsbygninger og andre er-
hvervsbygninger (lager-kontor m.v.) tomme og ofte usælgelige. Der har været 
enkelte industrivirksomheder, der på det sidste har valgt at re-source, dvs. flytte 
dele af produktionen tilbage. Der er dog generelt meget få indtil videre, der kom-
mer tilbage til Danmark. Der er eksempler på danske virksomheder, der har out-
sourcet til billiglande, der i stedet for re-sourcing vælger at near-source tilbage til 
EU området, dvs. bygge tidligere outsourcet produktion op i de danske nærmar-
keder. Stigende automatisering og fornyelse af det danske produktionsapparat kan 
principielt give anledning til nyt erhvervsbyggeri, men det kræver, at de sidste 
næsten ti års tendens til faldende erhvervsinvesteringer i bygninger vendes. Del-
phipanelet vurderer samlet set, at udviklingen i industrielle produktionsvirksom-
hederne ikke vil være noget, der giver noget nævneværdigt positivt vækstbidrag til 
bygge- og anlægsbranche i Danmark. Ses der specifik på det andet store erhvervs-
område: landsbruget, så er vurderingen den samme. Her udgør overbelåningskri-
sen og generelle strukturrationaliseringseffekter fortsat store ”bremser” på efter-
spørgslen på nye produktionsfaciliteter til landbruget i Danmark. Nye ejerformer 
(landbrug som A/S), hvor man adskiller ejerskab og drift, kan være en vej frem og 
tilføre ny kapital til de bedste dele af landbruget. Der er fortsat mange konkurser 
og trods den fortsatte strukturrationalisering af landbruget, er der samlet set ikke 
baggrund for at forvente et positivt vækstbidrag til bygge- og anlægsbranchen i 
Danmark fra landbruget i perioden 2020.  

Der er for det tredje heller ikke grund til at forvente, at der, udover de allerede 
kendte offentlige infrastrukturinvesteringer, vil være plads til at realisere flere 
store offentlige anlægsprojekter i perioden frem mod 2020 (fx en bro over Katte-

gat o.a.). Det tager lang 
tid at planlægge disse 
store anlægsarbejder, 
så selvom der kan være 
en effekt på markedet 
af beslutninger om nye 
offentlige infrastruktur-
investeringer, evt. i 
form af OPP projekter, 
på lang sigt, så vil det 
ikke påvirke markedet 
før efter 2020.  

Der er for det fjerde 
politisk igangsat en 
intensiveret indsats 
mod ”sort arbejde” 

understøttet af en indsats mod ”Social dumping” indenfor bygge- og anlægsbran-
chens markedsområde. De mange initiativer er ofte et samarbejde mellem forskel-
lige offentlige myndigheder (politi, skat, arbejdstilsyn) og arbejdsmarkedsparter. 

Figur 3.16: Kattegatforbindelse – allertidligst effekt efter 2020 
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De store virksomheder i branchen er opmærksom på såvel muligheder som pro-
blemer med at anvende udenlandske underleverandører (der ofte er både billigere, 
effektive og mere fleksible end danske leverandører), og der har allerede i dag 
etableret sig en konkurrencesituation, hvor ønsket om ordnede forhold skaber 
formelle ledelses- og styringsmekanismer, der begrænser unfair konkurrencevil-
kår. Det er derimod straks vanskeligere at gøre det samme på de mindre opgaver 
og mange private reparations- og vedligeholdsopgaver. Det er trods en stigende 
opmærksomhed vanskeligt at dokumentere effekten af indsatsen, ikke mindst for-
di man ikke kender opfanget af problemet. Der har været rejst en del sager, og der 
er anekdotisk viden på området. Det er imidlertid vurderingen, at det i 2020 ikke 
er lykkedes at forhindre ”sort arbejde” og ”social dumping” i en sådan grad, at det 
i sig selv skaber nye væsentlige markedsmuligheder. Indsatsen kan formodentlig i 
bedste fald skabe lidt mere fair konkurrencevilkår på dette delmarked.  

Der er for det femte en tendens til, at ”Gør det selv” (GDS)-markedet er voksen-
de. Der er en rivende udvikling i produkter og værktøj, som har gjort GDS lettere 
for private kunder at udføre, når det kommer til mindre opgaver i boligen mv. 
Dette marked er i al overvejende grad relateret til reparation og vedligeholdelse 
samt mindre forbedringer, primært i den private boligsektor. Branchens grossister, 
trælast- eller tømmerhandler er ofte også leverandører til branchens professionelle 
mindre firmaer og øvrige håndværksvirksomheder, For bygge- og anlægsbran-
chens mindre og helt små virksomheder er det som udgangspunkt et muligt mar-
ked, især hvis der udvikles forretningsmodeller baseret på rådgivning og sampro-
duktion mellem professionelle og slutbruger. Denne tendens kan principielt flytte 
grænsen for GDS-markedet. Det er dog vurderingen, at denne form for GDS ikke i 
nævneværdig grad vil bidrage til et øget markedspotentiale, selvom den kan bi-
drage til en omlægning af en mindre del af efterspørgslen indenfor branchen til 
fordel på mindre og små professionelle virksomheder.  

Samlet set viser gennemgangen af disse fem tendenser, at der ikke er grund til at 
forvente, at erhvervsbyggeriet og yderligere offentlige anlægsinvesteringer vil 
bidrage væsentligt til branchens fremtidige vækst i tiden frem mod 2020. Det 
samme gælder en skærpet indsats mod ”sort arbejde”, ”social dumping” og forsøg 
på at aktivere et GDS marked med professionel assistance. 

 

3.7 Politiske initiativer, incitamenter og vilkår 

Der er sluttelig en række politiske initiativer, der på forskellige vis kan tænkes at 
ændre på incitamenter og rammevilkår i branchen. Nogle af disse er testet i scena-
rieprocessen og vurderes alle at have en moderat eller kun begrænset effekt for 
fremtidens markedsudvikling.  
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For det første er der et scenarie, hvor 
der bliver muligt for udlændige at 
købe sommerhuse i Danmark og for 
danskere at have flere boliger uden 
samtidig bopælspligt. Aktuelt er det 
kun danskere, der kan erhverve sig 
sommerhus i Danmark. Mange ældre 
ejere betragter sommerhuset som op-
sparing / investering, og de vil i de 
kommende år få brug for at kunne 
frigøre denne opsparring. Der er til-
svarende mange helårsboliger/huse i 
de mindre provinsbyer og i Udkants-
Danmark, der bebos af ældre og gam-
le, som ønsker at flytte, men ikke kan 
finde en køber. Der er allerede flere 
dele af landet (typisk småøer), hvor det ikke længere er muligt at optage realkre-
ditlån. Ligesom med sommerhusene er det efterspørgslen, der er et problem.  

Scenariet opererer med, at der i 2020 ikke længere kræves bopælspligt nogen ste-
der i landet, og at Danmark frafalder særaftalen med EU om sommerhuse. Der er 
dermed principielt åbnet for en forøgelse af efterspørgslen fra udlændinge. Det vil 
øge efterspørgslen og kunne indgå i en regional udviklingsstrategi for dele af Ud-

kantsDanmark, samtidig med at det 
vil frigøre midler til pension. Dette 
scenarie vil give anledning til nybyg 
og nedrivning af sommerhuse, mere 
anlæg og modning af sommerhusom-
råder (især Vestkysten). Det vil øge 
de nye ejeres efterspørgsel på vedli-
gehold, renovering og servicefunkti-
oner (eks. udlejning, rengøring, sik-
kerhed og overvågning). Det kan 
yderligere medvirke til at øge behovet 
for kultur- og fritidsaktiviteter samt 
shopping i yderområderne. Det vil 

også give anledning til investeringer, der fremmer energi og miljøinteresser og fx 
kystsikring. Scenariet vil især være af interesse i de dele af landet, der ikke har 
gavn af den intensiverede urbanisering.  

Trods umiddelbare potentialer er det panelets samlede vurdering, at der er mange 
(overvejende politiske) barrierer og for få interesserede udenlandske investorer til, 
at dette scenarie vil kunne bidrage væsentligt til bygge- og anlægsbranchens 
vækst i 2020. Der vil dog, hvis det realiseres, skabe muligheder for mindre virk-
somheder i udkantsområderne, vurderes det. 

For det andet er der en politisk indsats, der skal skabe ekstra incitamenter til at 
øge urbaniseringen hurtigere, end det ellers vil ske. Eksempler kan være: 

 En succesfuld politik der kan tiltrække (helst som indvandrere med familier) 
udenlandske (vestlige) videnarbejdere, der ønsker at lokalisere sig i storbyer-
ne. 

Sommerhusmarkedet 

Der er ca. 250.000 sommerhuse, hvoraf de 
fleste er fra 1960-75 og ofte ikke lever op til 
moderne standarder.  

Der har siden finanskrisen været et dramatisk 
fald i efterspørgsel.  

Det er især de unge familier, der fravælger 
sommerhuse.  

Sommerhusejere er generelt 45+-årige og der 
er en markant stigning i 55-64-årige ejere, 
hvilket bl.a. afspejler sig i, at 8 pct. af som-
merhusene aktuelt fungerer som helårsboliger 
for pensionister.  

Kilde: New Insight A/S 

Mallorcafisering? 

Lidt populært kan man tale om tre muligheder: 

 ”Mallorcafisering” (udenlandske købere) af 
sommerhuse i Ferie-Danmark ” 

Londonitis” (udenlandske købere) af attraktive 
boliger i bycentre  

Danske pensionister, der søger en anden, min-
dre og billigere bolig i provinsbyer, måske som 
et alternativ til Sydeuropa.  

Kilde: New Insight A/S 
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 Planlægningsmæssigt skabes der bedre muligheder for hurtigt at udvikle by-
erne med mere tæt og højt byggeri til erstatning af de nedslidte parcelhusom-
råder i forstæderne. 

 Mere præcise og omfattende krav til klimatilpasning og energioptimering, - 
ikke kun ift. nybyggeri, men også ift. den eksisterende bygningsmasse. 

For det tredje vil en skærpet politisk motiveret indsatsen overfor ”social dum-
ping” og sort arbejde principielt være af betydning. Det kan være:  

 Klare krav til hvordan udenlandske virksomheder bedriver deres aktiviteter på 
det danske marked, og en konsekvent håndhævelse af regler, idet man dermed 
bestræber sig på at skabe en mere fair og ensartet konkurrencesituation.  

 En ekstra intensiv håndhævelsesindsats der begrænser udbredelse af ubeskat-
tet ”sort arbejde” i vedligehold og renovering.  

Vurderingen af de nævnte politiske indsatser overfor både en intensiveret urbani-
sering og ”social dumping”/sort arbejde er, at det er vigtige områder at forholde 
sig til, men primært som understøttende rammebetingelser, og at det i tiden frem 
mod 2020 vil være moderat, hvor meget disse politiske indsatsområder selvstæn-
digt bidrager til et øget vækstpotentiale for bygge- og anlægsbranchen.  

 

3.8 Konkurrence og branchens værdikæde 

Effekterne for konkurrencen og branchestrukturen af de mange forskellige tenden-
ser og scenarier, der kan lede til øget markedsvækst, forventes at blive betydelig 
og vil påvirke hele branchen værdikæde.  

 

Byggebranchens værdikæde er jo historisk stærkt opdelt. Her ligger kimen til 
mange af de udfordringer, som branchen kæmper med. Den stærkt opsplittede 
værdikæde med lav grad af integration er i talrige analyser blevet udpeget årsagen 

Figur 3.17: Bygge- og anlægsbranchens værdikæde 
 

 
Kilde: New Insight A/S 
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til lav produktivitet, fejl og mangler, dårlig kommunikation mellem leddene samt 
barrierer for innovation og implementering af ny teknologi.  

Årsagen til den skarpe opdeling skyldes både faglige traditioner og en meget pro-
jektorienteret arbejdsform. Produktet er forskelligt fra gang til gang. Der konkur-
reres traditionelt primært på pris, hvilket samtidig er med til at definere, hvilke 
samarbejdspartnere – medproducenter - en virksomhed skal forholde sig til.  

Branchens meget opsplittede værdikæde er tilsyneladende under opbrud og skaber 
grundlag for brancheglidning i retning af større integration. Det skyldes flere for-
skellige forhold.  

 For det første ligger stadig mere af værditilvæksten opstrøms – dvs. i at bran-
chens virksomheder indgår i samarbejder med bygherre/rådgiver om at forestå 
projektering mv. Det være sig i større byggesager, men det kan også dreje sig 
om, at en lille virksomhed bevæger sig ind på et marked, hvor der også rådgi-
ves om materialevalg og indretning udover mere traditionelt håndsværksar-
bejde.  

 For det andet er skellene mellem de virksomheder, der er i udførelsesfasen og 
driftsfasen samt i udførelsesfasen og projekteringsfasen, ved at ændre sig. Der 
er traditionelt et skel mellem arkitekter og rådgivende ingeniører, og dernæst 
et skel mellem de to grupper og entreprenørerne. Den øgede anvendelse af 
”Det digitale byggeri” og 3D-modellerings-værktøjer, især i større projekter 
(herunder de store statslige projekter) påvirker værdikæden i retning af krav 
om større koordination og integration.  

 For det tredje vil det primært blive de store leverandører, der kan vinde mar-
kedsmuligheder, fordi de kan løfte hovedparten af de nye store projekter. Det 
vil ske på bekostning af de mindre aktører – selvom en del af disse mindre 
virksomheder ofte optræder som underleverandører til de store aktører. 

 For det fjerde er det den generelle opfattelse, at konkurrencen i bygge- og 
anlægsbranchen allerede er intensiveret. Det skyldes ikke mindst den uden-
landske konkurrence både direkte i form af udenlandske virksomheder, der 
vinder stadig flere store opgaver på det danske marked og mere indirekte via 
brugen af udenlandske bygningsarbejdere i branchen. Denne konkurrence for-
ventes at blive intensiveret, især hvis markedet oplever vækst i perioden frem 
til 2020. 

 For det femte har internationaliseringen af markedet og dermed af konkur-
rencen konsekvenser for branchens fremtidige struktur. Markedet vil blive 
præget af flere større virksomheder (også udenlandske), der udkonkurrer min-
dre virksomheder. De store bliver større, og de små og mindre virksomheder 
vil være henvist til at kæmpe i et prispresset marked, bl.a. fordi de store virk-
somheder anvender velkvalificerede, fleksible og billigere udenlandske under-
leverandører. Det bliver således en normal konkurrencebetingelse. 

 En intensiveret urbanisering vil, for det sjette, skabe udfordringer for bygge- 
og anlægsbranchen som helhed, hvis urbaniseringsprocessen kommer til at 
ske meget hurtigt. Det skyldes, at branchen vil have vanskeligheder ved at til-
passe branchestrukturen til det hastigt voksende marked, de nye muligheder, 
de nye behov og teknologiske muligheder, der er en følge af en intensiveret 
urbaniseringen. En af mulighederne, ikke mindst for mindre danske bygge- og 
anlægsvirksomheder, som følge af urbaniseringen, er at satse på særlige ni-
cher eller kundesegmenter i markedet; markeder hvor virksomhederne ikke er 
udsat for så hård en priskonkurrence. Det kræver på sin side dels en stærk fag-
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lighed, dels et godt kendskab til det marked og til de kundesegmenter man vil 
gå efter. Der er her muligheder for små og mindre innovative virksomheder. 

 Hvis pensionskasserne i tiden frem mod 2020 (og videre frem), for det sy-
vende massivt forøger deres investeringer, vil det uden tvivl udvikle markedet 
positivt. Det vil samtidig give forandringer i branchestrukturen på bygher-
re/investorsiden. Det kan forventes, at de virksomheder, der får gavn af pensi-
onskassernes øgede investeringer, vil være store virksomheder, fordi projek-
terne generelt vil være relativt store. Der vil være behov for at samle flere 
kompetencer i samme kontrakt - projektudvikling, projektering, udførelse og 
finansielle / økonomi – noget kun store virksomheder kan opfylde. Det kan 
også lede til en større professionalisering og efterspørgsel af standardiserede 
og kvalitative nye løsninger og dermed til en skærpelse af konkurrencen på, 
hvilke virksomheder der kan levere til dette marked. Effekterne af flere store 
OPP-projekter vil tilsvarende umiddelbart være til fordel for store aktører i 
branchen. De vil være bedre klædt på til at indgå i de OPP-projekter, som fx 
pensionskasserne må formodes at rejse finansieringen til.  

 For det ottende vil en styrkelse af tendensen til at funktionsændre de bedst 
beliggende og mest funktionsfleksible bygninger, der er blevet overflødiggjort 
i takt med industrivirksomhedernes udflytning og omlægningen af offentlige 
institutioner, øge markedet for renovering og modernisering. Det vil formo-
dentlig blive til fordel for de større virksomheder. Det vil dog også skabe vis-
se muligheder for de mindre, professionaliserede og specialiserede virksom-
heder.  

 For det niende vil en meget væsentlig forudsætning for, at der komme gang i 
konceptbyggeri med eksportpotentiale, være, at der i 2020 er etableret nye 
værdikæder inden for bygge- og anlægsbranchen drevet frem af nye danske 
og internationale developers. Det vil samtidig kræve udviklingen af nye sam-
arbejdsrelationer på et solidt kommercielt grundlag. Det vil være en ny ten-
dens, og forventningerne er, at der vil være tale om nye typer af developers, 
der formår at skabe horisontal integration i branchens værdikæde. Det vil i et 
succesfuldt eksportscenarie være få store virksomheder, der leverer koncep-
terne, og konkurrencesituationen vil være domineret af disse store virksomhe-
der både i Danmark og ikke mindst globalt. 

 Det er for det tiende velkendt, at byggebranchen i Danmark er bagud ift. ud-
landet, når det gælder anvendelsen af industriel byggeteknologi. Det fremhæ-
ves fra flere sider, at en del af årsagen hertil er, at bygherrerne ikke forstår at 
igangsætte bygge- og anlægsprojekter, hvor branchen med fordel kan anvende 
en industrialiseringstilgang. Med flere store projekter (inkl. OPP) initieret af 
pensionskasserne som bygherrer er det en mulighed for, at der i 2020 anven-
des mere industriel byggeteknologi. Byggematerialeindustrien (fx Velux, 
Rockwool o.a.) har som bekendt opnået betydelig eksportsucces, fordi de i 
udstrakt grad udnytter en avanceret industriteknologi. Denne tendens forven-
tes at fortsætte. Det er dog ikke sikkert, at de kan overføre denne succes til 
konceptbyggeri. Problemet ift. realiseringen af vækst- og øget eksport baseret 
på konceptbyggeri er, at byggeindustriens virksomheder ikke har en tradition 
for at skabe sammenhængende koncepter i partnerskaber med udførende 
hjemmemarkedsorienterede virksomheder.  

 Endelig vil en revitalisering af den almene boligsektor, for det elvte, kunne 
løfte et potentielt vigtigt delmarked til fordel for de større og mellemstore 
byggevirksomheder. Det er i stor udstrækning forventningen, at det vil være 
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den eksisterede branche, der kan og skal levere fornyelsen indenfor den alme-
ne boligsektor, men der vil være geografiske forskelle. 

Alt i alt er der således tale om ganske store muligheder for brancheglidning. Det 
peger på en konsolidering af markedet for bygge- og anlægsbranchens store og 
større virksomheder, samt for de små og mindre virksomheder der formå at udnyt-
te specialiserings- og professionaliseringstendenserne.  

De mange små, ofte helt lokale virksomheder, vil samtidig i endnu højere grad, 
end det er tilfældet i dag, blive udsat på priskonkurrence og ”unfair” konkurrence. 
Mange helt små virksomheder vil fortsat gå ned, og mange vil fortsat forsøge sig. 
Det kan for lønsomheden i den samlede branche være en fordel, hvis konsolide-
ringen og strukturrationaliseringen af branchen sker relativt hurtigt.  



 

4. Analysedesign, metode og antagelser 

Rapporten er udformet som en kort ”fortælling” om, hvad der bl.a. skal ske for, at 
medlemmerne af Dansk Byggeri kan matche udfordringerne i en globaliseret ver-
den. Udgangspunktet er, at man selvfølgelig skal være tro mod realiteterne, be-
stræbe sig på at få styr på de mange usikkerheder og samtidig have øje for mulig-
hederne. Tilsammen giver det et grundlag for at tænke og handle strategisk. 

Rapporten er både en beskrivelse og en analytisk test16 af mange forskellige be-
tingelser og vilkår for flere alternative muligheder (scenarier) for vækst i bygge- 
og anlægsbranchen. Det er væsentligt at understrege, at rapporten IKKE er en 
prognose eller en forudsigelse.  

New Insight har anvendt et overordnet analysedesign med to analyser organiseret 
ud fra en overordnet tematisk struktur. De to analyser dækker: 

 Tendensanalyse – der belyser hvilke tendenser der påvirker fremtidens byg-
gesektor. 

 Udledning af konsekvenser – der afklarer hvilke mulige konsekvenser ten-
denserne vil have for bygge- og anlægsbranchens marked og struktur.  

Analysens tematiske struktur fremgår af figur 11.1.  

Figur 4.1: Analysens overordnede tematisk struktur 
 

 

Kilde: New Insight A/S 

 

 

 

                                                 
16 . Såvel metoden bag scenarierne og grundlaget for antagelserne er beskrevet i rapportens bilag 
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4.1 Metodeoversigt 

Metodisk er der anvendt en flerhed af metoder og forskellige datakilder med det 
formål at nuancere og triangulere data og dermed tilvejebringe robuste analysere-
sultater.  

Udover en omfattende deskresearch og ressourcepersoninterviews er analysen 
baseret på en scenariemetode, hvor der er anvendt workshops og et Delphipanel 
(ca.100 deltagere) bestående af ressourcepersoner med branchekendskab og erfa-
ring fra foresight aktiviteter. Der har været gennemført to Delphirunder hvor der 
er testet mere end 30 forskellige statements/delscenarier. Der er lagt vægt på en 
vurdering af de forskellige scenariers mulige konsekvenser for markedspotentia-
let, konkurrencesituation og branchestruktur.  

De forskellige metoder og analyse fremgår af oversigten nedenfor.  

Oversigt over metoder og analyser 
Tendensanalyse 

Beskrivelse af den aktuelle situation og struktur i branchen. Delanalysen gen-
nemføres af Dansk Byggeri  

1. Status 2012-13 

Resultat: Beskrivelse og karakteristik af den aktuelle situation i branchen  

Tendensanalyse af demografi, urbanisering, samfundsøkonomi og teknologi. 
Afdækkes ved desk research og med input fra Dansk Byggeris eksisterende 
viden. 

2. Overordnede tendenser 

Resultat: Fire tendensark med bruttoliste af tendenser for hvert område 

Tendensanalyse af ”specifikke tendenser”, ”konkurrenceforhold” og ”branchens 
struktur”, jr. Figur 3.2. Afdækkes med desk research og ved 8-10 interviews 
med ressourcepersoner.  

3. Tendensanalyse 

Resultat: Ti tendensark med bruttoliste af tendenser hvert område 

Intern workshop med videnspersoner fra Dansk Byggeri kvalificerer og priorite-
rer bruttolisten med tendenser.  
Der identificeres hvilke områder tendenserne kar konsekvenser på. 

4. Intern workshop 

Resultat: A) en udvidet bruttoliste med tendenser kategoriseret efter prio-
riteringsmatrixens kategorier og B) en kategorisering af typer af konse-
kvenser af tendenserne 

En bred validering af tendenserne i et delphi-panel, som består af et udvalg af 
eksperter inden for de elleve områder. Delphipanelet inddrages via en survey.  

5. Ekspertvalidering af 
tendenser (1. delphi-runde) 

Resultat: En valideret liste af væsentlige tendenser, som påvirker hvert af 
de 11 områder samt påvirker branchen mere generelt. 

Udledning af konsekvenser 

Workshoppen afdækker forventede konsekvenser af de validerede tendenser. 
Deltagere er videnspersoner og eksperter indenfor de områder tendenserne 
vedrører.  

1. Ekstern workshop med 
deltagelse af nøglepersoner 

Resultat: Bruttoliste over konsekvenser af de validerede tendenser 

En bred validering af konsekvenserne i et delphi-panel, som består af det 
samme udvalg af eksperter inden for de elleve områder, som blev anvendt i 
første runde af ekspertvalidering af tendenser 

2. Ekspertvalidering af 
konsekvenser (2. delphi-
runde) 

Resultat: Et sæt af validerede udsagn om, hvilke konsekvenser der følger 
af tendenserne og dermed også en analyse af, hvilke følger der bliver for 
branchen generelt 

Der udarbejdes en samlet rapport, der bygger på alle dele af analyseprocessen  3. Samlet konsekvensana-
lyse og rapportering Resultat: Samlet rapport med input til konference 



 

 

 

47

 

 

4.2 Antagelser om tiden frem mod 2020 

”Fortællingen” er, udover at være baseret på et Delphipanels vurdering af scenari-
erne, også bygget på en lang række antagelser om tiden frem mod 2020. Disse 
antagelser er ikke problematiseret i scenarierne. De helt centrale antagelser, der er 
baseret på de udarbejdede fakta-ark og testet i den interne og eksterne workshop, 
er:  

 At aldring af befolkningen slår tydeligt igennem efter 2016 
 At urbanisering (Øresund og 100 km byen / Freja) fortsætter 
 At forventningerne til BNP vækst er begrænset i EU og i Danmark frem til 

2016  
 En forventning om moderat inflation og renteudvikling 
 At usikre investeringsvilkår vil fortsat være et vilkår 
 At offentlige investeringer udgør relativt lille andel af de samlede forventede 

investeringer (men fortsat vigtige for branchen)  
 At reparation og vedligehold vil være på et ”normalt” niveau 
 At investeringsefterslæbet indenfor bolig- og erhvervsejendomme vil ikke 

blive indhentet 
 At det private gældsniveau er faldende, men forbliver historisk højt 
 At friværdien er faldende, men vil fortsat være betydelig 

Det er således væsentligt for forståelsen af ”fortællingen”, at disse antagelser ac-
cepteres. Hvis der sker væsentlige ændringer i disse antagelser, vil der selvfølgelig 
også have betydning for ”fortællingen” og de overvejelser, der er gjort i rapporten 
om mulighederne for markedsvækst, konkurrence og branchens fremtidige struk-
tur.  
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