
Konjunkturer for rådgivende ingeniører
April 2005

Denne halvårlige konjunkturmåling for rådgivende ingeniører, udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 
FRI, viser at branchen befinder sig i den bedste konjunktursituation siden 2002. Undersøgelsen viser, at der både øst 
og vest for Storebælt forventes en yderligere vækst i aktivitetsniveauet. I forlængelse af konjunkturmålingen fra oktober 
2004, viser denne konjunkturmåling endvidere, at de seneste års reduktion i antallet af beskæftigede både øst og vest 
for Storebælt er ophørt og afløst af øget beskæftigelse i branchen under ét. Ordremængden er i april 2005 bedre end 
den var i oktober 2004.

Beskæftigelsen
Beskæftigelsesudsigterne blandt rådgivende ingeniør-

virksomheder i Danmark i dag, er forbedret i forhold til for 
et år siden. Der er ikke udsigt til markante medarbejderre-
duktioner, som tilfældet var i perioden oktober 2002 til april 
2004, tværtimod forventes en markant øget beskæftigelse.

Vest for Storebælt forventer virksomheder, der beskæfti-
ger 40 pct. af de ansatte, at have flere medarbejdere om 
et halvt år. Øst for Storebælt er det tilfældet for virksome-
der der repræsenterer 34 pct. af beskæftigelsen. Samtidig 
forventer 14 pct. af virksomhederne vest for Storebælt 
og blot 1 pct. af virksomhederne øst for Storebælt, en 
reduktion i beskæftigelsen. Samlet tegner dette et entydigt 
positivt billede af den fremtidige beskæftigelse i branchen, 
en fortsættelse af den tendens der påbegyndtes i oktober 
2004, hvor FRI for første gang, siden FRI påbegyndte 
udarbejdelsen af konjunkturmålinger, kunne registrere en 
faktisk fremgang i beskæftigelsen i branchen.

Danmarks Statistik har i Konjunkturbarometer for Ser-
viceerhverv marts 2005 afdækket tal med en tilsvarende 
positiv tendens for beskæftigelsen. I sektoren Forretnings-
service, der blandt andet omfatter rådgivende ingeniørvirk-
somhed, forventer virksomheder der beskæftiger 22 pct. 
af de ansatte fremgang i antallet af medarbejdere, mens 
virksomheder der beskæftiger 4 pct. forventer tilbagegang.

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

Beskæftigelseseffekten af allerede indgåede ordrer, lig-
ger på det højeste niveau siden FRI begyndte at registrere 
dette. På nuværende tidspunkt kan indgåede ordrer om 
tre måneder beskæftige 85 pct. af medarbejderne vest for 
Storebælt og 84 pct. af medarbejderne øst for Storebælt. 
Om seks måneder er de tilsvarende tal 61 pct. vest for 
Storebælt og 59 pct. øst for Storebælt.
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Andel af beskæftigede i branchen der
er opgaver til om 3 hhv. 6 måneder

87% af branchens arbejdspladser er omfattet af undersøgelsen

Andel af beskæftigede i branchen der på tidspunktet 
har været opgaver til om 3 hhv. 6 måneder

Forventet antal ansatte
6 måneder efter det angivne tidspunkt

Forventet antal ansatte om 6 måneder
87% af branchens arbejdspladser er omfattet af undersøgelsen
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Markedsudsigterne
Blandt hovedparten af de adspurgte virksomheder, er 

der en forventning om yderligere vækst i markedet, over 
de næste seks måneder. Hvis der vurderes på forvent-
ningerne til den fremtidige ordremængde, er der samtidig 
tale om, at de gode konjunkturudsigter omfatter hele 
landet. Vest for Storebælt forventes den fremtidige ordre-
beholdning for virksomheder der repræsenterer 21 pct. af 
beskæftigelsen, at blive forbedret, mens 76 pct. forventer 
en uændret ordrebeholdning. Øst for Storebælt forventer 
21 pct. af virksomhederne en øget ordremængde, mens 
78 pct. ikke forventer ændringer. Forventningerne til den 
fremtidige ordrebeholdning signalerer på denne baggrund, 
at markedet er i generel vækst. Samtidig indikerer tal-
lene for beskæftigelsen, at der må forventes en yderligere 
fremgang i markedet, over de næste 6 til 12 måneder.

Samlet set er den tilpasningsperiode virksomhederne 
i branchen har været igennem siden 2002, som følge af 
den generelle lavkonjunktur, overstået. Dette fremgår 
tydeligt af såvel ordrebeholdning som forventning til antal-
let af beskæftigede. Men den nødvendige fokusering i 
virksomhederne på kerneområder og enkelte specialer, er 
ikke afsluttet, selvom konjunkturerne er vendt.

Forventninger og prognoser 
Regeringen forventede i Økonomisk redegørelse 

(December 2004) en realvækst i boliginvesteringer i 2004 
på 5,0 pct, hvilket var en markant opskrivning i forhold til 
forventningerne i maj 2004. For 2005 forventes der en 
reduktion i boligbyggeriet på 2,0 pct og en fremgang i 
erhvervsbyggeriet på 6,2 pct, hvilket er en mindre reduk-
tion i forhold til forventningerne i prognosen fra maj 2004.

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 i midlertid ud til at have skabt en stabil fremgang i 
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 kommende 
kommunalreform, må forventes at styrke branchens 
omsætning inden for IT & Management, samt at væsent-
lige infrastrukturprojekter, som en bro over Femerbælt, 
udvidelsen af den københavnske metro og flere motor-
vejsprojekter i Jylland, er rykket nærmere en virkeliggø-
relse, inden for de seneste måneder.

Endelig må ny lovgivning om energi, byggeri og miljø, 
forventes at skabe øget dynamik og vækst i branchen.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmer af For-

eningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, i perioden 19. 
marts til 11. april 2005. 177 virksomheder har deltaget i 
undersøgelsen, og de repræsenterer 87 pct. af arbejds-
pladserne i branchen.
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Konjunkturer for rådgivende ingeniører - april 2005

Branchens omsætning i 2003 fordelt på sektorer
Omsætningen i 2003 udgjorde samlet en værdi af 7,2 mia. kr.
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Forventet ordrebeholdning
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