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Denne halvårlige konjunkturmåling for rådgivende ingeniører, udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 
FRI, viser at branchen generelt har tilpasset sig den nuværende konjunktursituation. Undersøgelsen viser samtidig, at 
virksomhederne øst for Storebælt forventer en hvis vækst i aktivitetsniveauet, mens virksomhederne vest for Storebælt 
forventer at fastholde den nuværende situation. I modsætning til tidligere undersøgelser, viser denne konjunkturmåling, 
at de seneste års reduktion i antallet af beskæftigede både øst og vest for Storebælt er ophørt. For første gang i to år 
forventes en øget beskæftigelse i branchen under ét. Ordremængden er i oktober 2004 bedre end den var i april 2003.

Beskæftigelsen
Beskæftigelsesudsigterne blandt rådgivende ingeniør-

virksomheder i Danmark er i dag bedre end for seks 
måneder siden. De medarbejderreduktioner, som har præ-
get branchen de seneste år, forventes stort set at ophøre.

Øst for Storebælt forventer virksomheder der beskæfti-
ger 6 pct. af de ansatte, at have færre medarbejdere om 
et halvt år. Vest for Storebælt forventer virksomhederne 
ingen yderligere reduktion i antallet af medarbejdere. Det 
samlede billede af beskæftigelsessituationen er således 
langt mere positivt end i flere år. 20 pct. af virksomheder 
øst for Storebælt og 18 pct. af virksomhederne vest for 
Storebælt, forventer en øget beskæftigelse. Samlet set 
betyder dette, at branchen forventer en faktisk fremgang 
i beskæftigelsen for første gang, siden FRI påbegyndte 
udarbejdelsen af konjunkturmålinger.

Danmarks Statistik har i Konjunkturbarometer for Ser-
viceerhverv september 2004 afdækket tal med en til-
svarende positiv tendens for beskæftigelsen. I sektoren 
Forretningsservice i øvrigt, der blandt andet omfatter 
rådgivende ingeniørvirksomhed, forventer virksomheder 
der beskæftiger 2 pct. af de ansatte en reduktion i antallet 
af medarbejdere, mens virksomheder der beskæftiger 29 
pct. forventer fremgang.

Den positive beskæftigelsesudsigt hænger sammen med 
en positiv udvikling i virksomhedernes ordrebeholdning 
- og en forventning om at denne kan fastholdes over de 
kommende 6 til 12 måneder.

Som det fremgår af beskæftigelseseffekten af allerede 
indgåede ordrer, ligger branchen på et stabilt, men dog 
højere niveau end for seks måneder siden. På nuværende 
tidspunkt kan indgåede ordrer om tre måneder beskæftige 
79 pct. af medarbejderne vest for Storebælt og 76 pct. af 
medarbejderne øst for Storebælt. Om seks måneder er de 
tilsvarende tal 53 pct. vest for Storebælt og 52 pct. øst for 
Storebælt.
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Markedsudsigterne
Blandt hovedparten af de adspurgte virksomheder, er der 

en fornemmelse af yderligere vækst i markedet, over de 
næste seks måneder. Der er dog mindre regionale for-
skelle, hvad angår forventningerne til ordremængde. Vest 
for Storebælt forventes den fremtidige ordrebeholdning 
for virksomheder der repræsenterer 88 pct. af beskæf-
tigelsen, at forblive uændret, mens 8 pct. forventer en 
fremgang i markedet. Øst for Storebælt forventer 74 pct. af 
virksomhederne en uændret ordremængde, mens 19 pct. 
forventer vækst. Forventningerne til den fremtidige ordre-
beholdning signalerer, at markedet fortsat er i stagnation, 
men samtidig viser tallene for beskæftigelsen, at der 
forventes en yderligere fremgang i markedet, snarere end 
tilbagegang.

Samlet set er den tilpasningsperiode virksomhederne i 
branchen har været igennem siden 2002 overstået, for så 
vidt angår tilpasning i antallet af beskæftigede. Men den 
nødvendige fokusering i virksomhederne på kerneområder 
og enkelte specialer, er ikke afsluttet selvom konjunktu-
rerne forventes at vende.

Forventninger og prognoser 
Regeringen forventede i Økonomisk redegørelse (Maj 

2004) en realvækst i boliginvesteringer i 2004 på 3,0 pct. 
og en realvækst i erhvervsbyggeriet på 9,3 pct. Væksten i 
bolig- og erhvervsinvesteringer bliver således højere end 
regeringen forventede i december 2003. For 2005 for-
ventes der en reduktion i boligbyggeriet på 2,0 pct og en 
fremgang i erhvervsbyggeriet på 8,4 pct.

Regeringens økonomiske initiativer i foråret 2004, hvor 
der blandt andet forekom en fremrykning af investerin-
ger, med henblik på at øge beskæftigelsen i bygge- og 
anlægssektoren svarende til en værdi af ca. 2,5 mia. kr., 
ser ud til at have skabt stabilitet på markedet, også for de 
rådgivende ingeniører.

I det omfang, at det forholdsvis brede sigte af initiativerne 
fastholdes, må det forventes, at den offentlige sektor er 
med til at skabe en jævn fordeling af væksten inden for 
samtlige de sektorer, i hvilke den rådgivende ingeniørbran-
che er beskæftiget.

Hertil kommer, at gennemførelsen af den foreslåede 
strukturreform i Danmark, må forventes at styrke bran-
chens omsætning inden for IT & Management, samt at 
væsentlige infrastrukturprojekter, som en bro over Femer-
bælt, udvidelsen af den københavnske metro og flere 
motorvejsprojekter i Jylland, er rykket nærmere en virkelig-
gørelse, inden for de seneste måneder.

Endelig må også udvidelsen af EU med 10 nye medlem-
mer, den 1. maj 2004, på mellemlang sigt forventes at 
skabe en øget dynamik og vækst for branchen generelt.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af For-

eningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 20. 
september til 18. oktober 2004. 170 virksomheder har 
deltaget i undersøgelsen, og de repræsenterer 82 pct. af 
arbejdspladserne i branchen.
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Branchens omsætning i 2003 fordelt på sektorer
Omsætningen i 2003 udgjorde samlet en værdi af 7,2 mia. kr.
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