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>> Indledning
Hermed er den seneste udgave af markedsstatistikken fra TEKNIQ Installatørernes Organisation
på gaden. Formålet med statistikken er primært at give medlemmerne en fornemmelse af, hvilken
vej udviklingen i markedet bevæger sig de næste par år.

tatistikken er baseret
på tal fra Danmarks
Statistik, A-kasserne
samt analyser fra
andre aktører og analytikere. Derudover har
TEKNIQ via en spørgeskemaundersøgelse spurgt medlemsvirksomhederne om udviklingen i
det sidste år og forventningerne til
fremtiden.
Analysen viser, at aktiviteten hos
installatørerne er steget betragteligt i de seneste år. I 2007 var den
samlede omsætning på knap 48
mia. kr. – en realfremgang på 4

mia. kr. siden året før. Fremgangen
har hovedsageligt fundet sted hos
virksomheder med en omsætning
over 30 mio.kr. Dels er der kommet flere af disse, og dels er deres
individuelle omsætning steget.
Men samfundsøkonomien kører
ned i gear, og også bygge- og anlægsbranchen bliver ramt. Specielt
aktiviteten inden for boligbyggeriet aftager, og beskæftigelse og
omsætning i branchen falder.

gode fremtidsudsigter på markedet for service, reparation og
vedligeholdelse. Der er ligeledes
positive forventninger til omsætningen inden for erhvervsbyggeri,
offentligt byggeri og industri, hvor
f.eks. opgaver vedr. energieffektivisering vil holde omsætningen i
gang.
Det forventes derfor, at beskæftigelsen i installationsbranchen vil
fastholde det eksisterende niveau.

Aktiviteten hos installatørerne falder dog ikke. Det skyldes en lavere
afhængighed af boligbyggeriet, og
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>> Udviklingen i den
danske økonomi
De foregående år har for Danmark været historisk gode. Højt privatforbrug drev økonomien frem,
ledigheden styrtdykkede og renten og inflationen lå på et meget lavt niveau. De gode tider er dog
overstået for denne gang. Den økonomiske vækst aftager, og rente, ledighed og inflation er på vej op.

Lavere økonomisk vækst
Efter nogle år med kraftig økonomisk vækst er der udsigt til, at
Danmark går ind i en mere afdæmpet periode.
I årene 2004-2006 oplevede
Danmark en betydelig vækst i
økonomien. De gode tider blev
hovedsageligt drevet frem af et
historisk højt privatforbrug, som
årligt steg med 4-5 pct. Privatforbruget og dermed den økonomiske vækst begyndte dog at aftage
i løbet af 2007, og udviklingen ser
ud til at fortsætte i de kommende
år. I 2008 forventes BNP at stige

med 1,4 pct. og yderligere 1,0 pct. i
2009. Stigningen i privatforbruget
vil ligge på 2,0 pct. i 2008 og 1,4
pct. i 2009. Det vil sige, at væksten
mere end halveres i forhold til de
foregående år.

ning. Ligeledes har de stagnerende boligpriser en betydelig effekt.
De stigende råvarepriser har
direkte indflydelse på inflationen.
Således forventes inflationen at
ligge på 2,6 pct. i 2008 og 2,4 pct.
i 2009.

Stigende rente og inflation
Faldet i den økonomiske vækst er
forårsaget af en række faktorer.
Først og fremmest lægger manglen
på arbejdskraft en begrænsning
for yderligere stigning i produktionen. Også beskeden økonomisk
vækst i udlandet og stigende internationale råvarepriser – specielt
fødevarer og energi – har betyd-

Prisudviklingen og økonomiens
fortsatte balancering på kapacitetsgrænsen vil formentlig
medføre en fortsættelse af det
højere renteniveau, vi har set i den
seneste tid.

1a. Tabel over BNP og privatforbrug (stigning i procent)
Faktisk
			 2000

Prognose
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bruttonationalprodukt (BNP)		

3,5

0,7

0,5

0,4

2,3

2,5

3,9

1,9

1,4

1,0

Privatforbrug			

0,2

0,1

1,5

1,0

4,7

5,2

3,8

2,2

2,0

1,4

Kilde: Faktisk: Danmarks Statistik. Prognose: Finansministeriet, økonomisk redegørelse feb. 2008
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1b. Tabel over inflation og rente

Faktisk

Inflation (forbrugerpris) (procent)

Prognose

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2,9

2,4

2,4

2,1

1,2

1,8

1,9

1,7

2,6

2,4

		

4,3

4,5

4,4

5,1

5,7

6,1

6,2

1-årigt flekslån (procent)
30 årig realkreditobligation (p.a) annuitetslån (procent)

7,5

6,7

6,3

5,4

5,3

4,4

Kilde: Faktisk: Danmarks Statistik. Prognose: Finansministeriet, økonomisk redegørelse feb. 2008

1c. Tabel over arbejdsmarkedet

Faktisk
		 2004

Prognose
2005

2006

2007

2008

2009

Arbejdsstyrke (1000 personer)		 2.874 2.880 2.891 2.904 2.897 2.888
Beskæftigede (1000 personer)		 2.698 2.722 2.767 2.811 2.816 2.799
Heraf i privat sektor (1000 personer)		 1.876 1.897 1.943 1.985 1.989 1.971
Heraf i offentlig sektor (1000 personer)		

822

825

824

825

826

827

Ledighed (1000 personer)		 176,4 157,4 124,4

94,0

81,0

89,5

Kilde: Økonomisk redegørelse, Finansministeriet

Rekordhøj beskæftigelse
Frem til 2007 steg den samlede
beskæftigelse i Danmark til et
rekordhøjt niveau.
Fra 2004 til 2007 voksede antallet af beskæftigede med 113.000
personer. I samme periode blev
antallet af ledige næsten halveret til 94.000 ledige i 2007 – det
laveste niveau siden 1974. Cirka en
tredjedel af væksten i beskæftigel-

sen kom fra en stigning i arbejdsstyrken.
Det er bemærkelsesværdigt, at
stigningen i beskæftigelsen stort
set kun har fundet sted i den private sektor.
Det ser dog ud til, at den positive
beskæftigelsesudvikling er ved at
være overstået. I 2008 forventes
stadig en lille stigning i beskæf-

tigelsen, men fra 2009 kan det
forventes, at beskæftigelsen
begynder at falde.
Det forventes, at arbejdsstyrken
vil falde mere end faldet i beskæftigelsen. Derfor vil ledigheden i
de kommende år ligge lavere end
tidligere oplevet. Det dækker dog
over et forventet ledighedsfald
i 2008, som afløses af stigende
ledighed i 2009.
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>> Aktiviteten i bygge-og anlægssektoren
Byggebranchen har i høj grad nydt godt af den økonomiske udvikling. Store prisstigninger på
ejendomme har drevet boligbyggeriet frem. Men også erhvervs- og offentligt byggeri har haft
fremgang. I de kommende år forventes aktiviteten dog at falde – specielt boligbyggeriet bliver
hårdt ramt.

Boligboom er overstået
I de foregående år har byggeriet
og boligpriserne haft gyldne tider.
Helt frem til 2007 var ejendomsmarkedet præget af store
prisstigninger. Men fra begyndelsen af 2007 vendte markedet, og
priserne begyndte at stagnere eller ligefrem falde. Specielt hovedstaden og ejerlejlighedsmarkedet
har været hårdt ramt. Andre steder
har man dog oplevet stigende
boligpriser.
På landsplan kan det forventes,
at boligpriserne vil stabilisere sig
omkring det niveau, som boligmarkedet lå på ved begyndelsen
af 2007.
Byggeriet bremser op
Også bygge- og anlægsbranchen
har oplevet en række år med høj
aktivitet.
I perioden 2004 til 2006 voksede antallet af kvadratmeter
påbegyndt nybyggeri til 11,3 mio.
kvadratmeter årligt – svarende
til en stigning på næsten 20 pct.
Antallet af påbegyndte boliger
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2a. Tabel over Boligprisens udvikling – årlig stigning

Faktisk

Prognose

			 2004

2005

2006

2007 2008

Prisudvikling for omsatte
enfamiliehuse (procent)			

17,4

21,6

3,0

8,8

0,0

2009

0,0

Kilde: Økonomisk redegørelse, feb. 2008, Finansministeriet

voksede med ca. 5 pct. til 31.000 i
2006. Allerede i 2007 blev aktiviteten dog dæmpet markant. Således
skønnes antallet af påbegyndt
nybyggeri i 2007 at være faldet
med 1,7 mio. kvm. til 9,6 mio. kvm.
svarende til et fald på 15 pct. I
2008 og 2009 forventes aktiviteten at falde yderligere.
Den høje byggeaktivitet i perioden
frem til 2007 afspejler sig også i
den samlede produktionsværdi i
bygge- og anlægsbranchen. Fra
2004 til 2006 steg den samlede
produktionsværdi fra 185,7 mia.
kr. til 212,3 mia. kr. – svarende til
en stigning på 14 pct. Det endelige

tal for 2007 foreligger ikke endnu,
men det forventes, at niveauet vil
ligge lige over niveauet for 2006.
I 2008 og 2009 forventes produktionsværdien at falde, således at
niveauet i 2009 vil ligge på samme
niveau som i 2005.
Produktionsværdiens positive
udvikling fra 2004 til 2006 har
specielt fundet sted inden for
boligbyggeriet, hvor aktiviteten
voksede med hele 28 pct. Men
også erhvervsbyggeriet og det
offentlige byggeri har haft en stor
fremgang med henholdsvis 16 pct.
og 12 pct.

2b. tabel over Aktivitet i bygge- og anlægsbranchen

Faktisk

Prognose

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9,5

10,6

11,3

9,6

8,8

8,3

Påbegyndte boliger (1.000 stk.)

29,4

31,9

31,0

25,5

20,0

19,0

Produktionsværdi boligbyggeri* (mia. kr.)

54,1

63,6

69,5

67,9

58,6

52,4

Produktionsværdi erhvervsbyggeri* (mia. kr.)

27,9

28,0

32,5

34,8

33,9

32,2

Produktionsværdi offentligt byggeri * (mia. kr.)

9,9

10,3

11,1

10,0

10,2

12,1

Produktionsværdi anlægsaktivitet * (mia. kr.)

47,4

46,3

47,4

48,5

50,6

48,7

Produktionsværdi øvrig bygge- og anlægsaktivitet* (mia. kr.)

46,4

47,0

51,8

54,4

53,3

52,0

Påbegyndt nybyggeri i (mio. kvm)

Produktionsværdi bygge og anlæg i alt * (mia. kr.)

185,7 195,2 212,3 215,6 206,6 197,4

Kilde: Dansk Byggeri, Konjunkturanalyse 2008
* Angivet i 2006 priser

Det er til gengæld også disse
områder, der i de kommende år
forventes at opleve det største
aktivitetsfald. Således forventes
boligbyggerier at falde til et niveau

under niveauet i 2004, mens erhvervsbyggeriet forventes at falde
begrænset. Det offentlige byggeri
forventes i 2009 at ligge højere
end i dag.

Anlægsbranchen har i de foregående år stort set ligget på et stabilt
niveau – det forventes at fortsætte
i de kommende år.
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>> Beskæftigelse og ledighed i
bygge og anlæg
Beskæftigelsen er steget til et rekordhøjt niveau i bygge- og anlægsbranchen. Over 26.000 flere er
blevet ansat siden 2003 – hovedsageligt inden for nybyggeriet. Men i de kommende år forventes
beskæftigelsen at falde. Installationsbranchen ser dog ud til at gå fri. Installatørernes rekordlave
ledighed omkring 0,5-1 pct. ser derfor ud til at fortsætte.

Beskæftigelsesfremgang
over hele linjen
Også i bygge- og anlægsbranchen
er beskæftigelsen rekordhøj og
ledigheden rekordlav.
Siden 2003 er bygge- og anlægsbeskæftigelsen vokset til 182.000
ansatte – svarende til en stigning
på 17 pct. eller 26.400 personer.
Stigningen fordeler sig forholdsvist jævnt over de forskellige aktivitetsområder, dog har nybyggeri
og tilbygning oplevet en lidt større
stigning – en udvikling, der kun
tydeliggøres, hvis der sammenlignes med niveauet i 2000.
Men beskæftigelsen har toppet.
I de kommende år falder antallet
af ansatte – specielt inden for det
stærkt konjunkturfølsomme område nybyggeri og tilbygning. Her
forventes beskæftigelsen at falde
med ca. 17 pct. frem til 2009. Også
beskæftigelsen ved reparation
og vedligeholdelse forventes at
falde, dog kun med ca. 7 pct.
Beskæftigelsen ved mindre konjunkturfølsomme områder som
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3a. Figur over Beskæftigede i bygge og anlæg (1.000 personer)
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Beskæftigede ved nybyggeri og tilbygning
Beskæftigede ved reparation og vedligeholdelse
Beskæftigede ved anlæg
Kontorarbejde
Andet arbejde/ikke på arbejde
Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken

anlæg og kontorarbejde forventes
at fastholde det eksisterende
niveau.

Installationsbranchen
– mindre konjunkturfølsom
Beskæftigelsen i installationsbran-

chen har ikke oplevet en helt så
eksplosiv udvikling som i resten af
bygge- og anlægsbranchen.
Siden 2003 er antallet af ansatte
i branchen vokset fra 40.800 til
44.700 i 2007 – svarende til ca. 10
pct. flere stillinger. Det er sandsynligt, at beskæftigelsen kunne
have været højere, men mangel
på arbejdskraft har forhindret
en yderligere vækst. TEKNIQs
arbejdskraftundersøgelse fra
foråret 2007 viste, at der i installationsbranchen var 3.000 ubesatte
stillinger.
Udviklingen for el- og vvs-installatører har været stort set identisk.
I 2007 er det dog kun elinstallatørerne, der har oplevet en mærkbar
stigning i beskæftigelsen.
Stabile fremtidsudsigter
Hvor bygge- og anlægssektoren
og det samlede danske arbejdsmarked forventer en faldende
beskæftigelse i de kommende år,
er forventningen i installationsbranchen, at beskæftigelsesniveauet fra 2007 fastholdes i de
kommende år.
At forventningerne i installationsbranchen er mere positive end i resten af bygge- og anlægsbranchen
fremgår ligeledes af Danmarks
Statistiks konjunkturbarometer
over nettoforventningerne (andelen af virksomheder med positive
forventninger i forhold til andelen
med negative forventninger). For
elvirksomhederne gælder, at 10
procentpoint flere virksomheder
har en positiv frem for en negativ
forventning til beskæftigelsen i
de kommende tre måneder. For

3b. Figur over Beskæftigede i installationsbranchen (1.000 personer)
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Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken

3c. Figur over nettoforventning til beskæftigelse (tre måneder frem)
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Kilde: Danmarks Statistik, konjunkturbarometret
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vvs-virksomhederne er antallet af
virksomheder med positive forventninger identisk med antallet
med negative forventninger.

Figur 3d. Figur over Antal indgåede uddannelsesaftaler

2000

I bygge- og anlægsbranchen er der
til gengæld flere virksomheder,
som har negative forventninger.
Effekten af den øgede beskæftigelse i de senere år kan direkte
aflæses i antallet af indgåede
uddannelsesaftaler og antallet af
ledige.
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Kilde: El- og vvs-branchens Uddannelsessektretariat

Figur 3e. Figur over EL: Antal ledige
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Specielt elvirksomhederne har været aktive og indgik i 2007 næsten
1.800 uddannelsesaftaler – dvs.
60 pct. flere end niveauet i 2003. I
vvs-branchen er antallet af uddannelsesaftaler steget med ca. 35
pct. siden 2003. I 2007 faldt antallet dog beskedent til 730 aftaler.
Rekordlav ledighed
Ledigheden i installationsbranchen er lavere end nogensinde.
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Flere uddannelsesaftaler
Den store stigning i beskæftigelsen har fået installationsbranchens virksomheder til at indgå
flere uddannelsesaftaler for at øge
arbejdsstyrken.

Kilde: Ledighedsstatistik Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

I elbranchen faldt antallet af ledige
fra 1.401 i midten af 2003 til blot
121 ledige i begyndelsen af 2008
– svarende til en ledighedsprocent
på blot 0,5.
I vvs-branchen er ledigheden faldet fra 804 i starten af 2003 til blot
92 i starten af 2008 – svarende til
en ledighedsprocent på 1,32.
Det er bemærkelsesværdigt, at
den lave ledighed stort set har ud-
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?

jævnet de sæsonsvingninger, som
vvs-branchen normalt oplever. I
årene frem til og med 2005 var
det generelt reglen, at antallet af
ledige svingede med næsten 100
pct. over året. Men i 2006 og 2007
har der stort set ikke været udsving i ledigheden. Det må tolkes
som et klart udtryk for branchens
store mangel på arbejdskraft.

Kilde: Ledighedsstatistik Dansk El-Forbund
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Figur 3f. over VVS: Antal ledige

Lønstigninger
Det var forventet, at den usædvanligt lave ledighed ville presse
lønniveauet i installationsbranchen. Indtil videre har lønstigningstaksterne dog holdt sig på et
niveau, der ikke afviger voldsomt
fra udviklingen i hverken den øvrige bygge- og anlægssektor eller
resten af DA’s område.

3g. Tabel over Gennemsnitlig fortjeneste ekskl. genetillæg ”for almindelig lønmodtager”

2003

2004

2005

2006 2007*

Hele DA

25.656 26.243 26.532 27.735 28.871

Bygge og anlæg

26.582 27.311 28.121 29.432 30.719

Elarbejde

25.918 27.122 27.544 28.585 29.900

Vvs-arbejde

27.106 27.769 29.148 30.561 31.967

		Årlig stigning i procent
Hele DA

3,1

2,9

2,8

3,7

–

Bygge og anlæg

2,9

2,6

3,2

4,4

–

Elarbejde

2,9

2,8

2,5

3,7

–

Vvs-arbejde

3,6

3,1

3,3

3,4

–

Kilde: Netstat, DA
*Niveauet for 2007 er skønnet
I beregning af ”Årlig stigning” indgår kun lønmodtagere, hvis arbejdsgiver indgår i statistikken i to på hinanden følgende år. For det generelle lønniveau
indgår alle lønmodtagere.
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>> Omsætning
Aktiviteten i installationsbranchen er steget betragteligt i de seneste år. Fremgangen har hovedsageligt fundet sted for virksomheder med en omsætning over 30 mio.kr. Der er både kommet
flere af disse virksomheder, og deres individuelle omsætning er steget.
På trods af negative forventninger i den samlede bygge- og anlægsbranchen er installationsbranchens forventninger til den fremtidige omsætning positive – det skyldes gode fremtidsudsigter på
markedet for service, reparation og vedligeholdelse.
Omsætningen stiger
De gode tider afspejler sig tydeligt
i installationsbranchens omsætningstal. For elbranchen er omsætningen i faste priser vokset med
35 pct. til 27,3 mia.kr. siden 2002.
I samme periode er omsætningen
i vvs-branchen vokset med 31 pct.
til 20,4 mia.kr.

4a. Figur over Elbranchens omsætning fordelt på virksomhedsstørrelser

Mia. kr. 2007 priser
30
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Lidt overraskende kan stort set
hele omsætningsfremgangen i elbranchen tilskrives virksomheder
med en omsætning over 30 mio.
kr. For vvs-branchen er billedet
næsten det samme. Mellemstore
virksomheder har oplevet en vis
fremgang, men også her er det
virksomheder med en årlig omsætning over 30 mio. kr., der i overvejende grad tegner fremgangen.
Omsætningsfremgangen for både
for el- og vvs-installatører med en
årlig omsætning over 30 mio. kr.
skyldes dels en øget omsætning
for de enkelte virksomheder og
dels, at antallet af virksomheder
med omsætning over 30 mio. kr. er
steget.
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Stadig sæsonsvingninger
Opdeles omsætningen på kvartaler er det bemærkelsesværdigt, at
sæsonudsvingene ikke er mindsket.
I afsnittet omkring beskæftigelse
blev det nævnt, at sæsonudsvinget i antallet af beskæftigede var
mindsket markant som følge af
den store aktivitet i branchen. Det
gælder ikke for omsætningen –
hvor udsvingene er lige så store
som tidligere.
I modsætning til tidligere vælger
installationsvirksomhederne trods
sæsonsvingninger at fastholde
medarbejderne. Det skyldes sandsynligvis en frygt for at mangle
arbejdskraft i de perioder, hvor
aktiviteten er høj.

4b. Figur over vvs-branchens omsætning fordelt på virksomhedsstørrelser
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Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel

Det kan desuden tænkes, at
virksomhederne – i modsætning
til tidligere – har oplevet en række
år, hvor ordrebøgerne for de kommende højaktive kvartaler allerede
var booket ved begyndelsen af et
nyt år. Man har derfor været mere
villig til at fastholde medarbejderne – man vidste jo, at man ville
få brug for dem igen.
Udviklingen betyder, at der må
være en række medlemsvirksomheder, hvor arbejdskapaciteten
ikke udnyttes fuldt ud i de stille
perioder. Det bør overvejes, om
man i disse perioder kan udvide
omsætningen inden for service,
rådgivning og lignende.
Til trods for fastholdelse af medarbejdere i stille perioder er installationsbranchens omsætning pr.
ansat (korrigeret for inflation)

4c. Figur over Omsætning fordelt på kvartaler
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steget med ca. 30 pct. siden 2000
og ligger nu på lidt over 1 mio. kr.
pr. ansat. Elbranchen har med en
stigning på 35 pct. oplevet en stor
fremgang, vvs-brancens fremgang
har været på 22 pct.
Forventninger til fremtiden
Nettoforventing: Det følgende
afsnit vil være baseret på begrebet
nettoforventning. Nettoforventning
dækker over andelen af virksomheder med positiv forventning i
forhold til andelen med negativ
forventning.
Når 30 pct. af virksomhederne har
positiv forventning til omsætningen, og 20 pct. har negativ forventning, vil nettoforventningen være
30-20 = 10 pct. Ensbetydende med
at 10 procentpoint flere virksomheder har en positiv frem for en
negativ forventning.
Installationsbranchens forventninger til fremtiden er generelt mere
positive end i den øvrige bygge- og
anlægsbranche.
Danmarks Statistiks konjunkturstatistik viser, at nettoforventningerne til de kommende tre
måneders omsætning er positive i
installationsbranchen.
Specielt el-installatørerne har
positive nettoforventninger (10
procentpoint). Vvs-installatørerne
har også positive forventninger
– dog ikke i så høj grad (3 procentpoint). Den samlede bygge- og
anlægsbranche forventer et lille
omsætningsfald i de kommende
3 måneder, og har således de
laveste nettoforventninger (-1
procentpoint).
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4d. Figur over Indeks: Omsætning* pr. ansat i installationsbranchen
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Kilde figur 4d: Kilde: Experian, Danmarks Statistik og egne beregninger
*Faste priser, år 2000 = indeks 100

4e. Figur over Nettoforventninger til omsætningen
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Det skal bemærkes, at installationsbranchens forventninger indgår i bygge- og anlægsbranchens
forventninger. Det vil sige, at
forventningen i bygge- og anlægsbranchen eksklusive installatører
er mere negativ end det angivne
niveau.
For de tre områder gælder, at
forventningerne i marts måned er
højere end i de foregående måneder. Sandsynligvis skyldes det
dog hovedsagligt de årlige sæsonsvingninger, hvor omsætningen i
2. kvartal typisk ligger højere end
omsætningen i 1. kvartal (jf. figur
4c.).
Fordeling af omsætningen –
arbejdets art
Den samlede omsætning i installationsbranchen fordeler sig med
45 pct. til nybyggeri og tilbygning
og 55 pct. til service, reparation
og vedligeholdelse. Forholdet har
været rimeligt stabilt i de seneste
år.
Specielt elinstallatørerne har med
58 pct. mod vvs-installatørernes
48 pct. en højere omsætningsandel inden for service, reparation og
vedligeholdelse.
Den omsætningsandel, der i
installationsbranchen kommer
fra service, reparation og vedligeholdelse, er betydelig højere end
for bygge- og anlægsbranchen
generelt. Det skyldes grundlæggende, at installatørerne har en
række serviceopgaver, som ikke
findes på det øvrige bygge- og
anlægsmarked.
Det er kendetegnende, at omsæt-

4f. Figur over Omsætning* i installationsbranchen – fordelt på arbejdets art
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Kilde: TEKNIQ, spørgeskemaundersøgelse forår 2008
* Vægtet efter virksomhedsstørrelse

ningen inden for service, reparation og vedligeholdelse er betydelig mindre konjunkturfølsom end
nybyggeri. Installationsbranchen
er derfor mindre konjunkturfølsom
end den øvrige bygge- og anlægsbranche, der i højere grad er
påvirket af det stærkt konjunkturafhængige nybyggeri.
At installationsbranchen ikke rammes så hårdt af den igangværende
afdæmpning i økonomien stemmer overens med installatørernes
forventninger til omsætningen i
det kommende år.
Installatørernes forventning til
fremtiden: Installationsbranchen
har meget positive forventninger

til det kommende års omsætning
inden for service, reparation og
vedligeholdelse. 53 procentpoint
flere installatører har positive
frem for negative forventninger til
omsætningen.
For nybyggeri og tilbygning er der
til gengæld 13 procentpoint flere
virksomheder, som har negative
frem for positive forventninger til
omsætningen.
Fordeling af omsætningen –
bygningstype
Den samlede omsætning i installationsbranchen – dvs. både
nybyggeri og service mm. – opdelt
på bygningstype fordeler sig med
30 pct. til både industri og offent-
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4g. tabel over Forventninger* til udvikling i omsætning i kommende år– arbejdets art

Nybyggeri og tilbygning

Service, reparation og vedligeholdelse

Negativt

33%

3%

Positivt

20%

55%

Uændret

47%

42%

Nettoforventninger

-13%

52%

Kilde: TEKNIQ, spørgeskemaundersøgelse
*Installatører med omsætning i segmentet

lige ejendomme, mens bolig- og
erhvervsejendomme hver står for
ca. 20 pct. af omsætningen.
Specielt vvs-installatørerne har
med 40 pct. mod el-installatørernes 15 pct. en højere omsætningsandel inden for boligejendomme.
Omsætningen ved industri og
erhverv er til gengæld tilsvarende
større hos elinstallatørerne.
Boligbyggeriet er som tidligere
nævnt hårdt ramt af den faldende
økonomiske vækst. Til gengæld
kan det forventes, at omsætningen
inden for offentlige ejendomme
vil stige i den kommende periode.
Det skyldes dels en række store
renoveringsopgaver og dels, at
kommunerne fremover vil blive
mødt med krav om at gennemføre
energieffektiviseringer med en
tilbagebetalingstid under 5 år.
Installatørernes forventninger
stemmer fint overens med disse
tendenser.
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Installatørernes forventninger til
fremtiden: Nettoforventningerne
til omsætningen opdelt på bygningstyper viser, at der er en klar
forventning om faldende omsætning på området for boligejendomme. Til gengæld er der forventning
om stigende omsætning inden for
erhvervsejendomme, offentlige
ejendomme og industri, hvor f.eks.
opgaver vedr. energieffektivisering
vil holde omsætningen i gang.
Set i forhold til tidligere år er det
ikke overraskende forventningerne
til boligejendomme, der har oplevet den mest negative udvikling. I
foråret 2006 var nettoforventningerne således positive 40 procentpoint, mens nettoforventningerne
her i foråret 2008 ligger på negative 25 procentpoint.
Der er generelt tendens til mere
positive forventninger hos elinstallatørerne end hos vvs-installatørerne. For industri, bolig- og
erhvervsejendomme ligger elin-

stallatørerne cirka 10 procentpoint
højere end vvs-installatørerne,
mens forventningen til offentlige
ejendomme stort set er ens for de
to brancher. Det skyldes sandsynligvis – som vist i foregående
afsnit – at elinstallatørerne har
en højere omsætning inden for
service, reparation og vedligeholdelse.
Fordeling af omsætningen –
entrepriseform
Cirka 2/3 af omsætningen i installationsbranchen sker ved fagentreprise, mens den sidste tredjedel
fordeler sig jævnt mellem storentreprise og hoved-/totalentreprise.
Vvs-installatørerne har med 23 pct.
mod elinstallatørernes 12 pct. haft
en højere omsætningsandel inden
for storentreprise. Det modsatte
gør sig gældende for fagentrepriser.

4H. figur over Omsætning* i installationsbranchen – fordelt på bygningstype
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Kilde: TEKNIQ, spørgeskemaundersøgelse forår 2008
* Vægtet efter virksomhedsstørrelse

4i. figur over Nettoforventninger til omsætning – fordelt på bygningstype
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Forventninger til fremtiden:
Det er positivt, at andelen af
hoved-/totalentreprise allerede i
dag udgør næsten 1/5 af omsætningen. Tekniske installationer
vil i fremtiden udgøre en stadig
større andel af omkostningerne
ved nybyggeri. Det bør give installatørerne mulighed for at udvide
andelen af hoved-/totalentreprise
yderligere og dermed øge omfanget af arbejdsopgaver i branchen.
Fordeling af omsætningen –
arbejdssted
34 pct. af omsætningen skabes i
installationsvirksomhedens egen
kommune, mens yderligere 30
pct. skabes i virksomhedens egen
region, og 18 procent skabes i
henholdsvis egen landsdel og
øvrige dele af landet.
Der er ikke nævneværdig forskel
på fordelingen for vvs- og elinstallatører, dog har vvs-installatørerne
med 38 pct. mod elinstallatørernes 33 pct. en lidt større andel
af kunder i virksomhedens egen
kommune.
Der er tendens til, at hovedparten
af omsætningen uden for egen
region skabes af enkelte store
virksomheder med en omsætning
fordelt over hele landet. Der er
derfor ikke et entydigt billede af,
om installatørerne sender ansatte
mod øst eller vest i Danmark.
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4j. figur over Omsætning* i installationsbranchen – fordelt på entrepriseform
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Kilde: TEKNIQ, spørgeskemaundersøgelse forår 2008
* Vægtet efter virksomhedsstørrelse

4k. figur over Omsætning* i installationsbranchen – fordelt på arbejdssted
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Kilde: TEKNIQ, spørgeskemaundersøgelse forår 2008
* Vægtet efter virksomhedsstørrelse
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