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1 Indledning  

Baggrund I hele Region Hovedstaden sker der i disse år en betydelig vækst i aktiviteterne 

inden for bygge- og anlægsbranchen. Udviklingen baserer sig både på store of-

fentlige investeringer i infrastruktur og andre projekter, samt på et stigende ni-

veau for private investeringer.  

Blandt de særligt store projekter, som skal gennemføres i Region Hovedstaden 

de kommende år, er anlæggelse af en metrolinje til Sydhavnen i København, 

Hovedstadens Letbane, som går fra Ishøj i syd til Lyngby, nord for København 

og opførelse af et Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød.  

Formålet med denne analyse er at udarbejde et vidensgrundlag, der kan støtte 

rekrutteringsindsatsen i Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen. I ind-

satsen samarbejder en bred vifte af aktører på beskæftigelsesområdet i Region 

Hovedstaden, herunder kommuner, LO-Hovedstaden og bygherrer indenfor byg-

ge- og anlægsområdet. 

Analysen berører både arbejdskraftefterspørgsel og arbejdskraftudbud. Konkret 

omfatter analysen følgende delelementer:  

› Direkte beskæftigelseseffekter, dvs. rekrutteringsbehov til selve anlægsar-

bejdet. De direkte effekter omfatter planlægningsfasen, selve anlægsarbej-

det, samt byggeledelse og tilsyn under opførelsen. 

› Indirekte beskæftigelseseffekter, dvs. den arbejdskraftefterspørgsel, som 

de enkelte projekter skaber hos underleverandører af byggematerialer, ma-

skiner og serviceydelser (eksempelvis vedligehold og reparation mv.).  

› Der er desuden udarbejdet en analyse af rekrutteringsgrundlaget for ar-

bejdskraft til projekterne blandt de ledige på arbejdsmarkedet. Analysen af 

rekrutteringsgrundlaget fokuserer på ledige ikke-faglærte og ledige faglærte 

i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland.  

Denne analyse er finansieret af projektmidler fra Region Hovedstaden til projektet Kom-

petent arbejdskraft til Grater Copenhagen i samarbejde med Metroselskabet og Hoved-

stadens Letbane. 

Analysen er udarbejdet i perioden juni – oktober 2017.  

Formål 
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Efter udarbejdelsen af analysen, har Metroselskabet indstillet til dets ejerkreds, 

at åbningen af Sydhavsmetroen berammes til 2024. Det vil få betydning for be-

regningen af de direkte og indirekte beskæftigelseseffekter, opdelt på tid.  

 Vigtige definitioner 

Arbejdskraftefterspørgsel, som følge af store offentlige anlægsinvesteringer op-

gøres efter forskellige typer effekter.  

Direkte beskæftigelseseffekter er den arbejdskraftefterspørgsel, som pro-

jektet genererer i forbindelse med selve udførelsen af arbejdet i anlægsfasen. 

De direkte effekter omfatter den konkrete planlægning af projektets gennem-

førsel, selve anlægsarbejdet – som er langt den største del af den direkte effekt 

- samt byggeledelse og tilsyn i anlægsfasen. 

Denne effekt indgår i analysen 

 

Den indirekte beskæftigelseseffekt er den arbejdskraftefterspørgsel, som de 

enkelte projekter skaber hos leverandørerne af byggematerialer, maskiner og 

serviceydelser (eksempelvis vedligehold og reparation mv.).  

Den indirekte beskæftigelseseffekt er en beregnet effekt, som baserer sig på 

Danmarks Statistiks input– outputtabeller. Brugen af input– outputtabeller gør 

det muligt at se, hvilke effekter en investering i en sektor har for andre sekto-

rer. De indirekte effekter beregner effekter på nationalt niveau. Man kan altså 

ikke umiddelbart afgrænse disse effekter til en lokal effekt i Hovedstadsområdet 

eller Region Sjælland.  

Denne effekt indgår i analysen, som en national effekt, men med et skøn ved-

rørende de sandsynlige lokale og regionale effekter  

 

Endelige taler man ofte også om makroøkonomiske effekter. Disse effekter 

opstår som et resultat af den øgede indkomstdannelse i økonomien, som inve-

steringerne vil medføre.  

I praksis er der tale om den effekt som opstår, når beskæftigede i projekterne 

anvender deres løn til forbrug (på mad, bolig, fornøjelser mv.). Heller ikke den-

ne effekt kan afgrænses til Hovedstadsområdet eller Region Sjælland, idet ar-

bejdskraftens bopæl (der, hvor de har deres private forbrug) har betydning for, 

hvor effekten skabes.  

Denne effekt indgår ikke i beregninger i denne analyse. 

 

Bemærkning til 

tidsplaner 
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Direkte beskæftigel-

seseffekt  

Indirekte beskæfti-

gelse  

Makroøkonomisk be-

skæftigelseseffekt  

Man kan også illustrere de forskellige typer effekter som i nedenstående figur.  

Figur 1-1: Principskitse for forskellige effekttyper  

 

 

 

 

 

 

 

 Tidligere analyser  

Der er tidligere gennemført analyser af beskæftigelseseffekter af de store offent-

lige infrastrukturinvesteringer. Både metrolinjen til Sydhavnen i København, Ho-

vedstadens Letbane og Nyt Hospital Nordsjælland indgik i en analyse, som COWI 

udarbejdede for det såkaldte "Leo Larsen–udvalg" i 2013 og som blev opdateret 

i 2015.  

Resultaterne i denne analyse adskiller sig på flere punkter fra resultaterne i de 

tidligere analyser. Analyserne fra 2013 og 2015 baserede sig på overordnede 

vurderinger af arbejdskrafteffekter af en række projekter som helhed og analy-

serne havde ikke samme detaljeringsgrad, som i denne analyse.  

Man har i de seneste år gjort sig mere konkrete erfaringer med både metrobyg-

geri og letbanebyggeri, som betyder, at man nu kan udarbejde mere præcise 

vurderinger af arbejdskraftefterspørgslens størrelse og fordelingen på faggrup-

per og tid. Tilsvarende gælder det for Nyt Hospital Nordsjælland, at byggeriets 

endelige design og tidsplan nu ligger i så faste rammer, at vurderingen af ar-

bejdskraftefterspørgslen nu kan foretages mere præcist.  
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2 Direkte og indirekte 

arbejdskraftefterspørgsel 

Formål Formålet med dette kapitel er at give et billede af den direkte og indirekte 

arbejdskraftefterspørgsel i forbindelse følgende tre projekter: 

› Nye metrolinje til Sydhavnen, også kaldet Sydhavnsmetroen 

› Hovedstadens Letbane  

› Nyt Hospital Nordsjælland. 

 Vigtige forudsætninger bag beregningerne  

Det er vigtigt at understrege, at den direkte arbejdskraftefterspørgsel som ind-

går af denne analyse, er en beregnet effekt, på baggrund af de informationer 

som er tilgængelige om de tre projekter på nuværende tidspunkt. Den analyse-

rede efterspørgsel vil derfor være udtryk for et skøn, idet de entreprenører, som 

skal udføre arbejdet, kan vælge arbejdsmetoder, tekniske løsninger eller rekrut-

teringsformer, som afviger fra, hvad der er praksis for denne type opgaver.  

 Metode og datagrundlag 

 Beregningen af den direkte arbejdskraftefterspørgsel, baserer sig på en række 

nøgleoplysninger, som er unikke for hvert projekt:  

› Projektets samlede anlægsøkonomi: Med afsæt i den samlede anlægssum, 

analyseres hvor stor en del af anlægssummen der må forventes at have be-

tydning for arbejdskraftefterspørgslen for de enkelte projekter. Konkret be-

tyder det, at eksempelvis omkostninger til grundkøb og særligt hospitalsud-

styr til hospitalsbyggeri og omkostninger til indkøb af tog til letbane og me-

tro, fratrækkes den samlede anlægssum.  

Med hensyn til letbane- og metrobyggeriet, tages der udgangspunkt i an-

lægsoverslaget inklusive de budgetreserver, der er reserveret, jf. Statens 

regler for dette.  
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› Projektets tidsplan: Der er indhentet oplysninger om projekternes forvente-

de tidsplan, herunder hvordan arbejdet forventes at fordele sig inden for 

perioden.  

› Projektets lønandel: Den konkrete arbejdskraftefterspørgsel beregnes på 

baggrund af forventet fordeling mellem løn og materialer/maskiner mv., 

også kaldet lønandel.  

Selve analysemetoden bygger på følgende forudsætninger og antagelser:  

Arbejdskraftefterspørgslen fordelt på faggrupper. På baggrund af interviews med 

projektchefer mfl. samt indsamlede erfaringer fra tidligere projekter, er der fore-

taget en skønsmæssig fordeling af arbejdskraftefterspørgslen, fordelt på de fag-

grupper, som der primært ventes at være efterspørgsel efter.  

Arbejdskraftefterspørgslen for ikke-faglærte og faglærte struktører er opgjort 

samlet i analysen. Struktører (anlægsstruktører og bygningsstruktører) er fag-

lærte medarbejdere inden for jordarbejde, betonkonstruktioner, belægningsar-

bejder mv. Der uddannes få struktører i Danmark og der er meget få ledige med 

uddannelsen. Da det er vanskeligt at rekruttere uddannede struktører, efter-

spørger virksomhederne i praksis sjældent denne faggruppe, men rekrutterer 

erfarne ikke-faglærte jord- og betonarbejdere. Der sker således en substitution 

mellem struktører og erfarne ikke-faglærte med beslægtede kompetencer.  

Arbejdskraftefterspørgslen opgøres i mandår, det vil sige én medarbejders ar-

bejde i ét år.  

De forskellige projekter er arbejdskraftintensive i forskelligt omfang. Det vil sige, 

at forholdet mellem investeret krone og arbejdskraftinput varierer i omfang fra 

projekt til projekt. Særligt metrobyggeri og letbanebyggeri har relativt store 

omkostninger til maskiner, særlige materialer og installationer mv., som bety-

der, at den andel af investeringen, der går til arbejdsløn er mindre end for ek-

sempel til hospitalsbyggeri.  

Beregningerne sig på gængse timepriser for de forskellige typer arbejdskraft til 

disse projekttyper.  

Endelig er det gældende for Sydhavnsmetroen og Hovedstadens Letbane, at de 

er udbudt som design-and-build kontrakter. Det betyder, at de vindende entre-

prenører har en høj grad af frihed til at tilrettelægge anlægsarbejdet, som de 

det finder mest hensigtsmæssigt. Det kan betyde afvigelser i forhold til arbejds-

kraftefterspørgslen og til tidsopdelingen af de direkte og indirekte beskæftigel-

seseffekter, som er beregnet i analysen. 

 Metro til Sydhavnen 

Sydhavnsmetroen er en ny metrolinje i København, som er en afgrening af City-

ringen, via Sydhavnen og til Ny Ellebjerg i Valby. Projektet har været under 

planlægning i flere år og i efteråret 2017 er man i gang med forhandlinger med 
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entreprenører. Der ventes at være valgt entreprenør omkring årsskiftet 2017 – 

2018.  

Forud for det egentlige metrobyggeri, gennemføres der i 2017 en del forbere-

dende arbejde, blandt andet ledningsomlægninger, som ledningsejerne (forsy-

ningsselskaber mv.) selv varetager og betaler, samt vejomlægninger mv. som 

går forud for selve metrobyggeriet mv. Der gennemføres desuden design- og 

planlægningsopgaver i 2017.  

› I løbet af foråret og sommeren 2018 ventes udgravning og betonarbejde 

vedrørende skakte til tunnelbyggeriet påbegyndt.  

› De mere omfattende støbearbejder ventes at forløbe fra 2. halvår 2019 og 

helt hen til medio 2022.  

› Det egentlige tunnelborearbejde ventes at finde sted i perioden medio 2020 

til medio 2022.  

› Installationsarbejder vedrørende belysning og ventilation, færdiggørelse af 

stationer, skinnelægning og signalsystemer ventes at forløbe fra medio 

2021 til udgangen af 2022.  

› Færdiggørelsen af stationspladser og reetablering af belægninger mv. på 

overflader ventes at blive gennemført i perioden 2. halvår 2022 til slutnin-

gen af 2023.  

Projektet har en samlet anlægsøkonomi på ca. 9,1 mia. kr. inkl. budgetreserve 

og omkostninger til transportsystem (metrotog mv.) i 2017-priser.  

Når omkostninger til anskaffelse af metrotog og allerede afholdte omkostninger 

fratrækkes, anvendes et beregningsgrundlag for arbejdskraftefterspørgslen på 

8,15 mia. kr., inkl. budgetreserve.  

2.3.1 Direkte beskæftigelseseffekt 

De direkte beskæftigelseseffekter er beregnet ud fra en antagelse om, at 27 % 

af den relevante anlægssum anvendes til løn.  

Den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til Sydhavnsmetroen skønnes der-

med at være på 3.666 årsværk.  

Efterspørgslen efter arbejdskraft er specificeret nærmere i de næste figurer og 

tabeller. Resultaterne viser, at arbejdskraftefterspørgslen ventes at være størst i 

2020 og 2021. Resultaterne viser også, at 64 % af arbejdskraftefterspørgslen vil 

være efter ikke-faglært arbejdskraft1. Efterspørgslen efter ikke-faglært arbejds-

                                                
1 Ikke-faglært arbejdskraft kan dog i enkelte situationer også dække over fag-

lærte, eksempelvis uddannede struktører til betonopgaver.   
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kraft kan dække over et bredt spektrum af opgaver. I figur 2.3 er der foretaget 

et skøn over, hvilke arbejdsopgaver de ikke-faglærte skal indgå i løsningen af.  

Resultaterne viser også, at elektrikere er den faggruppe der vil være næststørst 

efterspørgsel efter, hvorefter efterspørgslen fordeles på chauffører, ingeniører 

og teknikere og en række faglærte grupper. Tabel 2.1 redegør mere detaljeret 

for denne efterspørgsel.  

Figur 2-1:  Direkte beskæftigelseseffekter af Sydhavnsmetroen, opdelt på tid og over-

ordnede faggrupper, årsværk.  

 

Figur 2-2:  Direkte beskæftigelseseffekter af Sydhavnsmetroen, opdelt på antal pr. 

faggruppe, årsværk 
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Tabel 2-1:  Direkte beskæftigelseseffekter af Sydhavnsmetroen, opgjort på år og fag-

grupper, årsværk. Bemærk, at alle celler af afrundet til nærmeste 5, hvor-

for der står 0 i nogle celler.  

Faggrupper 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I alt 

Ikke-faglærte og struktører 60 200 465 565 625 350 95 2.360 

Murere 0 5 0 10 10 10 10 45 

Tømrere- og snedkere 0 5 0 0 0 0 0 5 

VVS'ere 0 5 0 10 10 10 10 45 

Bygningsmalere 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elektrikere  0 5 20 85 150 135 60 455 

Chauffører 10 20 55 75 80 50 15 305 

Smede mv.  0 0 0 5 10 10 5 30 

Andre faglærte inden for 

byggeri 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Teknikere (byggeteknikere 

og anlægsteknikere)  

20 25 35 35 30 25 10 180 

Bygningskonstruktører, di-

ploming. 

30 25 15 15 15 15 10 125 

Civilingeniører incl. ledelse 20 20 10 10 10 10 5 85 

Andre LVU  5 5 5 5 5 5 0 30 

 145 315 605 815 945 620 220 3.666 

Note: Efterspørgslen efter ikke-faglærte og struktører (som er en faglært gruppe) opgøres 

samlet, da der er få struktører og stor substitution mellem de to grupper. Se kapitel 2.2 

for nærmere forklaring.  

Den ikke-faglærte beskæftigelse dækker over flere typer arbejdsopgaver. Et 

skøn over opgaverne og hvordan de vægtes i projektet, er i korte træk beskre-

vet neden for.  

Figur 2-3: Skøn over konkrete opgaver for de ikke-faglærte 

 

2.3.2 Indirekte beskæftigelseseffekt 

Der er gennemført en beregning af de indirekte beskæftigelseseffekter, dvs. den 

arbejdskraftefterspørgsel, som projektet skaber hos leverandører af byggemate-

rialer, maskiner og serviceydelser (eksempelvis vedligehold og reparation mv.).  

Ikke-faglærte - arbejdsopgaver 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fordeling - anslået

Gravearbejde, vejomlægninger 5%

Gravearbejde til skakter, ramning af pæle mv. 5%

Beton og støbearbejde 50%

Tunnelboring 5%

Stationer, beklædning af lofter og gulve mv. 10%

Skinnelægning, svejsearbejde mv. 10%

Overflader, belægninger 5%

Byggepladsdrift 5%

Kran- og maskinførerarbejde mv. 5%
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Analysen af de indirekte effekter viser, at der skabes indirekte beskæftigelse 

svarende til 4.335 årsværk i anlægsfasen, som følge af anlæggelse af Syd-

havnsmetroen.  

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en beregnet effekt, på baggrund 

af Danmarks Statistiks input– outputtabeller. Effekterne er udtryk for et gen-

nemsnit for branchen og effekter beregnes på landsplan, og kan ikke isoleres til 

Hovedstaden eller Sjælland. 

Beregningerne af effekten fordelt på faggrupper (figur 2-4), viser en stor efter-

spørgsel efter arbejdskraft med videregående uddannelser (KVU, MVU og LVU). 

Denne efterspørgsel vil ofte være teknikere og ingeniører til rådgivningsbran-

chen. Disse beregninger kan dog adskille sig fra det konkrete projekt med Syd-

havnsmetroen, hvor dele af rådgivningsopgaverne enten løses internt hos byg-

herren og/eller hos entreprenøren.  

Oplysninger fra Metroselskabet tyder på, at materialer til metrobyggeriet i høj 

grad vil blive importeret. Det gælder blandt andet betonelementer, stålspuns, 

pæle, trappekonstruktioner og systemleverancer vedr. el og signaler mv. Dan-

ske leverancer vil primært bestå af mindre materialeleverancer, transportydelser 

og teknisk rådgivning. De beregnede indirekte effekter må derfor forventes at 

være lidt lavere, end hvad der er normalt for anlægsbyggeri.  

Blandt de indirekte effekter, som kan få lokal betydning, er blandt andet be-

skæftigelse i forbindelse med vagtarbejde, indkvartering, affaldshåndtering, ca-

tering mv.  

Figur 2-4:  Indirekte beskæftigelseseffekter af Sydhavnsmetroen, opdelt på tid og 

overordnede faggrupper 

 

Ser man på, hvordan de indirekte beskæftigelseseffekter fordeler sig på fag-

grupper, så er der kortlagt 10 faggrupper, som først og fremmest vil blive efter-

spurgt i virksomheder, hvor den indirekte beskæftigelses skabes (figur 2-5). Ef-

tersom den indirekte beskæftigelse vedrører en meget bred gruppe af brancher, 

så er der også tale om en bred vifte af berørte faggrupper.  
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De indirekte beskæftigelseseffekter er beregnet på baggrund af medarbejder-

sammensætningen i de brancher, hvor den indirekte beskæftigelse skabes (figur 

2-5).  

Som det ses af figuren, så viser beregningerne en stor efterspørgsel efter ikke-

faglært arbejdskraft. De ikke-faglærte vil især være beskæftiget inden for be-

tonværker, engroshandels, transport (chauffører mv.), metal- og maskinindustri 

og vagt, catering, rengøring mv.  

Figur 2-5:  Indirekte beskæftigelseseffekter af Sydhavnsmetroen, opdelt på de 10 

mest efterspurgte faggrupper  

 

Bemærk: Hvor figur 2.4 viser effekten, fordelt på overordnede faggrupper, så viser figur 

2.5 effekten på detaljerede faggrupper. Effekten fordeles på flere hundrede faggrupper. De 

10 mest efterspurgte vises her.  

 Hovedstadens Letbane 

Hovedstadens Letbane er en helt ny 28 kilometer letbanelinje, som anlægges fra 

Ishøj i syd og til nord for Lyngby.  

› I efteråret 2017 er man i gang med forhandlinger med de entreprenører, 

som skal gennemføre de forskellige etaper af projektet. Der ventes at være 

valgt entreprenører omkring årsskiftet 2017 – 2018.  

› I foråret 2018 forventes det, at man påbegynder ledningsarbejder og dette 

arbejde ventes at foregå løbende i hele anlægsfasen, men dog mest inten-

sivt i 2018 og 2019.   

› Medio 2019 og frem til og med 2022, forventes udførelse af de store an-

lægsarbejder, som omhandler nødvendige vejomlægninger, jordarbejder 

mv. som forbereder anlæggelsen af skinner, signalsystemer mv.  
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› Egentligt banearbejde, elektriske installationer, signaler, belysning mv. for-

ventes at foregå i perioden 2. halvår 2021 til 1. halvår 2023.  

› Opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) ventes at ske i 

perioden efteråret 2019 til efteråret 2021. CMC-centeret vil være en kombi-

nation af industribyggeri og kontor- og velfærdsfaciliteter.   

› Anlæggelse af stationer ventes at ske fra 2022 til slutningen af 2023. 

› Efter endelig test mv., så ventes letbanen taget i brug i 2024.  

Hovedstadens Letbane har et samlet anlægsbudget ca. 4,8 mia. kr. inkl. budget-

reserve, men eksklusive omkostninger til letbanetog i 2017-priser. 

Uden omkostningerne til anskaffelse af letbanetog og med fratræk af allerede 

afholdte omkostninger, anvendes et beregningsgrundlag for arbejdskraftefter-

spørgslen på 4,3 mia. kr., inklusive budgetreserven.  

2.4.1 Direkte beskæftigelseseffekt  

De direkte beskæftigelseseffekter er beregnet ud fra en antagelse om, at 30 % 

af den relevante anlægssum anvendes til løn.  

Den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til Hovedstadens Letbane skønnes at 

være på 2.313 årsværk. Efterspørgslen efter arbejdskraft er specificeret nærme-

re i de næste figurer og tabeller. Resultaterne viser, at arbejdskraftefterspørgs-

len ventes at være størst i 2019, 2020 og 2021. Resultaterne viser også at ca. 

66 % af arbejdskraftefterspørgslen vil være efter ikke-faglært arbejdskraft2. Ef-

terspørgslen efter ikke-faglærte arbejdskraft kan dække over et bredt spektrum 

af opgaver. I figur 2.6 er der foretaget et skøn over, hvilke arbejdsopgaver de 

ikke-faglærte skal indgå i løsningen af.  

Resultaterne viser også, at elektrikere er den faggruppe som der vil være næst-

størst efterspørgsel efter, hvorefter efterspørgslen fordeles på smede, chauffø-

rer, konstruktører og teknikere, ingeniører og en række faglærte grupper. I let-

baneprojektet indgår opførelsen af et vedligeholdelsescenter, CMC center. Dette 

byggeri ventes at være på ca. 8.000 m² og byggeriet vil betyde efterspørgsel 

efter et mindre antal almindelige bygningshåndværkere, så som murere, tømre-

re og malere. Tabel 2.2 redegør mere detaljeret for denne efterspørgsel.  

 

 

 

                                                
2 Ikke-faglært arbejdskraft kan dog i enkelte situationer også dække over fag-

lærte, eksempelvis uddannede struktører til betonopgaver.   
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Figur 2-6:  Direkte beskæftigelseseffekter af Hovedstadens Letbane, opdelt på tid og 

overordnede faggrupper. 

 

Figur 2-7:  Direkte beskæftigelseseffekter af Hovedstadens Letbane, opdelt på antal 

pr. faggruppe, årsværk. 
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Tabel 2-2:  Direkte beskæftigelseseffekter af Hovedstadens Letbane, opgjort på år og 

faggrupper, årsværk. Bemærk, at alle celler af afrundet til nærmeste 5, 

hvorfor der står 0 i nogle celler. 

Faggrupper 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 I alt 

Ikke-faglærte og struktører 15 355 380 360 280 105 20 1.515 

Murere 0 10 25 15 5 0 0 55 

Tømrere- og snedkere 0 10 15 10 5 0 0 40 

VVS'ere 0 5 20 15 5 0 0 45 

Bygningsmalere 0 5 5 5 0 0 0 15 

Elektrikere  0 30 45 35 75 65 10 260 

Chauffører 0 20 30 25 25 15 5 120 

Smede mv.  0 20 25 25 15 5 0 90 

Andre faglærte inden for byggeri 0 5 10 5 0 0 0 20 

Teknikere (byggeteknikere og 

anlægsteknikere)  

5 5 5 5 5 5 5 35 

Bygningskonstruktører, diplom-

ing.  

10 10 5 5 5 5 5 45 

Civilingeniører incl. ledelse 10 10 5 5 5 5 5 45 

Andre LVU  5 5 0 0 0 0 0 10 

 45 490 570 510 425 205 50 2.313 

Note: Efterspørgslen efter ikke-faglærte og struktører (som er en faglært gruppe) opgøres 

samlet, da der er få struktører og stor substitution mellem de to grupper. Se kapitel 2.2 

for nærmere forklaring. 

 

Den ikke-faglærte beskæftigelse dækker over flere typer arbejdsopgaver. Opga-

verne og hvordan de vægtes i projektet er i korte træk beskrevet som et skøn 

neden for.  

Figur 2-8:  Skøn over konkrete opgaver for de ikke-faglærte 

 

2.4.2 Indirekte beskæftigelseseffekt 

Der er gennemført en beregning af de indirekte beskæftigelseseffekter, dvs. den 

arbejdskraftefterspørgsel, som projektet skaber hos leverandørerne af byggema-

terialer, maskiner og serviceydelser (eksempelvis vedligehold og reparation 

mv.).  

Analysen af de indirekte effekter viser, at der skabes indirekte beskæftigelse 

svarende til 2.168 årsværk i anlægsfasen, som følge af anlæggelse af Hovedsta-

dens Letbane.  

Ikke-faglærte - arbejdsopgaver 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fordeling - anslået

Gravearbejde, jordarbejde, ledningsarbejde 5%

Gravearbejde, støbearbejde, vejomlægninger 55%

CMC-center: råhusarbejde, støbeopgaver mv. 5%

Installationsopgaver 5%

Belægninger mv. på stationer 25%

Kran- og maskinførerarbejde mv. 5%
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De indirekte effekter er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks input– 

outputtabeller. Effekterne er udtryk for et gennemsnit for branchen og der er 

tale om nationale effekter, der ikke kan isoleres til Hovedstaden eller Sjælland.  

Effekten fordelt på faggrupper (figur 2-9), viser en stor efterspørgsel efter ar-

bejdskraft med videregående uddannelser (KVU, MVU og LVU). Denne efter-

spørgsel vil ofte være teknikere og ingeniører inden for rådgivningsbranchen. I 

praksis kan det vise sig, at dele af rådgivningsopgaven gennemføres bygherrens 

organisation og derfor ikke nødvendigvis bliver en indirekte effekt.  

Blandt de indirekte effekter, som kan få lokal betydning er beskæftigelse i for-

bindelse med vagtarbejde, indkvartering, affaldshåndtering, catering mv.  

Figur 2-9:  Indirekte beskæftigelseseffekter af Hovedstadens Letbane, opdelt på tid og 

overordnede faggrupper. Årsværk 

 

De indirekte beskæftigelseseffekter fordeler sig på følgende faggrupper. Som det 

ses af figuren, så viser beregningerne en stor efterspørgsel efter ikke-faglært 

arbejdskraft. De ikke-faglærte vil især være beskæftiget inden for betonværker, 

engroshandels, transport (chauffører mv.), metal- og maskinindustri og vagtop-

gaver, catering, rengøring mv.  

 

 

  

Indirekte effekt Indirekte effekt - Årsværk fordelt på anlægsfasen

Årsværk som 

følge af varekøb 

til anlægget

2168

0

100

200

300

400

500

600

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

IKKE-FAGLÆRTE ERHVERVSFAGLIGE KVU og MVU LVU

Forbehold vedrø-

rende den indirekte 

effekt  



 

 

     

KOMPETENT ARBEJDSKARFT TIL GREATER COPENHAGEN - SYDHAVNSMETRO, HOVEDSTADENS LETBANE OG NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND  21  

http://projects.cowiportal.com/ps/A098588/Documents/03 Project documents/Rapport/A098588-rapport_Kompetent_Arbejdskraft_vers_7.0.docx  

Figur 2-10:  Indirekte beskæftigelseseffekter af Hovedstadens Letbane, opdelt på de 10 

mest efterspurgte faggrupper 

 

Bemærk: Hvor figur 2.9 viser effekten, fordelt på overordnede faggrupper, så viser figur 

2.10 effekten på detaljerede faggrupper. Effekten fordeles på flere hundrede faggrupper. 

De 10 mest efterspurgte vises her. 

 Nyt hospital Nordsjælland  

Region Hovedstaden skal opføre et nyt regionshospital i Hillerød, kaldet Nyt 

Hospital Nordsjælland. Hospitalet er et af de hospitaler, der bygges som led i 

aftalen mellem regeringen og regionerne om en kvalitetsfond for et fremtidssik-

ret sygehusvæsen.  

I 2017 er man langt henne i planlægningsfasen og i udvikling af endeligt design.  

Medio 2018 ventes byggearbejdet påbegyndt og det ventes at forløbe frem til 

efteråret 2021. Man tilstræber fra bygherrens side en byggeproces, med en rela-

tivt jævn fordeling af opgaverne undervejs, men der ventes dog en vis ekstra 

intensitet i 2019 og 2020.  

Det samlede anlægsbudget er 4,2 mia. kr. som også inkluderer grundkøb, in-

ventar, rådgivnings- og arkitekthonorarer, bygherrens omkostninger mv. De 

egentlige byggearbejder er anslået til ca. 2,5 mia. kr. Dertil kommer omkostnin-

ger til projektledelse, visse installationsarbejder vedrørende udstyr mv. Der an-

vendes derfor et beregningsgrundlag på 2,7 mia. kr.  

2.5.1 Direkte beskæftigelseseffekt 

De direkte beskæftigelseseffekter er beregnet ud fra en antagelse om, at ca. 50 

% af anlægssummen på 2,7 mia. kr. anvendes til løn.  

Den direkte efterspørgsel efter arbejdskraft til Nyt Hospital Nordsjælland skøn-

nes at være på 2.029 årsværk.  
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Efterspørgslen efter arbejdskraft er specificeret nærmere i de næste figurer og 

tabeller. Resultaterne viser, at arbejdskraftefterspørgslen ventes at være størst i 

2020 og 2021. I modsætning to øvrige projekter, er arbejdskraftefterspørgslen 

fordelt på flere faggrupper. Resultaterne viser at ca. 36% af arbejdskraftefter-

spørgslen vil være efter ikke-faglært arbejdskraft3. De øvrige efterspurgte fag-

grupper vil især være VVS'ere, elektrikere, tømrere og murere. 

Figur 2-11:  Direkte beskæftigelseseffekter af Nyt Hospital Nordsjælland, opdelt på tid 

og overordnede faggrupper 

 

Figur 2-12:  Direkte beskæftigelseseffekter af Nyt Hospital Nordsjælland, opdelt på an-

tal pr. faggruppe. 

 

 

                                                
3 Ikke-faglært arbejdskraft kan dog i enkelte situationer også dække over fag-

lærte, eksempelvis uddannede struktører til betonopgaver.   
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Tabel 2-3:  Direkte beskæftigelseseffekter af Nyt Hospital Nordsjælland, opgjort på år 

og faggrupper, årsværk. Bemærk, at alle celler af afrundet til nærmeste 

5, hvorfor der står 0 i nogle celler – totalen afviger dermed fra figur 2-11. 

 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Ikke-faglærte og struktører 0 355 145 145 90 735 

Murere 0 15 85 85 45 230 

Tømrere- og snedkere 0 15 40 40 20 115 

VVS'ere 0 10 75 75 40 200 

Bygningsmalere 0 0 10 10 5 25 

Elektrikere  0 5 80 80 60 225 

Chauffører 0 20 35 35 15 105 

Smede mv.  0 5 30 30 45 110 

Andre faglærte inden for byggeri 0 10 20 20 10 60 

Teknikere (byggeteknikere og an-

lægsteknikere)  

10 20 15 15 15 75 

Bygningskonstruktører, diploming.  20 15 15 15 15 80 

Civilingeniører inkl. ledelse 15 10 10 10 10 55 

Andre LVU  5 5 5 5 5 25 

 50 485 565 565 375 2.029 

Note: Efterspørgslen efter ikke-faglærte og struktører (som er en faglært gruppe) opgøres 

samlet, da der er få struktører og stor substitution mellem de to grupper. Se kapitel 2.2 

for nærmere forklaring. 

Den ikke-faglærte beskæftigelse dækker over flere typer arbejdsopgaver. Hvor-

dan opgaverne vægtes i projektet, er i korte træk beskrevet som et skøn neden 

for. En meget stor del af opgaverne for de ikke-faglærte er opgaver i forbindelse 

med arbejdet på råhuset. Det vil sige klargøring og støbning af betonkonstrukti-

oner til bygningen, montage af betonelementer, montage af større stålkonstruk-

tioner mv.   

Figur 2-13: Skøn over konkrete opgaver for de ikke-faglærte 

 

2.5.2 Indirekte beskæftigelseseffekt 

Der er gennemført en beregning af de indirekte beskæftigelseseffekter, dvs. den 

arbejdskraftefterspørgsel, som projektet skaber hos leverandører af byggemate-

rialer, maskiner og serviceydelser (f.eks, vedligehold og reparation mv.). De in-

direkte effekter er beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks input– output-

tabeller. Analysen viser, at der skabes indirekte beskæftigelse svarende til 1.078 

årsværk i anlægsfasen, som følge af anlæggelse af Nyt Hospital Nordsjælland.  

Ikke-faglærte - arbejdsopgaver 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling - anslået

Forberedende arbejde* 15%

Stilladsarbejde 5%

Støbearbejde, råhus (elementer og facade mv.) 60%

Terrænarbejde, belægninger, beplantning 15%

Kran- og maskinførerarbejde mv. 5%

* Nedrivning, jordarbejde, etab. af byggeplads, forsyningsledninger mv.
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Effekterne udtryk for et gennemsnit for branchen og der er tale om nationale 

effekter, der ikke kan isoleres til Hovedstaden eller Sjælland. Effekten fordelt på 

faggrupper (figur 2-14), viser en stor efterspørgsel efter arbejdskraft med vide-

regående uddannelser (KVU, MVU og LVU). Denne efterspørgsel vil ofte være 

teknikere og ingeniører inden for rådgivningsbranchen.  

Figur 2-14:  Indirekte beskæftigelseseffekter af Nyt Hospital Nordsjælland, opdelt på tid 

og overordnede faggrupper 

 

De indirekte beskæftigelseseffekter fordeler sig i overvejende grad på følgende 

faggrupper. Blandt de mange ikke-faglærte ventes der at være beskæftigelse 

med især etablering af byggeplads, drift og rengøring af byggeplads, kontrol og 

vagter på byggepladsen.  

Figur 2-15:  Indirekte beskæftigelseseffekter af Nyt Hospital Nordsjælland, opdelt på de 

10 mest efterspurgte faggrupper 

 

Bemærk: Hvor figur 2.14 viser effekten, fordelt på overordnede faggrupper, så viser figur 

2.15 effekten på detaljerede faggrupper. Effekten fordeles på flere hundrede faggrupper. 

De 10 mest efterspurgte vises her. 
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 Opsamling på efterspørgslen i de tre 
projekter  

I dette skema er den direkte og indirekte arbejdskraftefterspørgsel for de tre 

undersøgte projekter samlet. Skemaet viser, at den samlede direkte arbejds-

kraftefterspørgsel ventes at være på 8.008 mandår og den indirekte arbejds-

kraftefterspørgsel ventes at være 7.581.   

Tabellen viser også, at der for de tre forskellige projekter er forskelle mellem 

forholdet mellem direkte og indirekte arbejdskraftefterspørgsel. 

For projekter med en relativ lille lønandel, som eksempelvis Sydhavnsmetroen, 

skabes der i et vist omfang tilsvarende mere arbejdskraftefterspørgsel via den 

indirekte effekt. Forklaringen på dette er, at projekter med en lille lønandel har 

store omkostninger til indkøb af materialer og serviceydelser. I disse tilfælde 

skabes der dermed relativt store indirekte beskæftigelseseffekter i de virksom-

heder, som fremstiller materialer og leverer serviceydelser.  

I den efterfølgende tabel er den direkte efterspørgsel opgjort for alle faggrupper.   

Tabel 2-4:  Direkte og indirekte arbejdskraftefterspørgsel – alle tre projekter, årsværk 

 Sydhavn-

metroen  

Hovedsta-

dens Letbane 

Nyt Hospital 

Nordsjæl-

land 

I alt 

Direkte arbejdskraftefter-

spørgsel   

3.666 2.313 2.029 8.008 

Indirekte arbejdskraftef-

terspørgsel   

4.335 2.168 1.078 7.581 
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Tabel 2-5:  Direkte beskæftigelseseffekter alle tre projekter, opgjort på år og faggrup-

per, årsværk. Bemærk, at alle celler af afrundet til nærmeste 5, hvorfor 

der står 0 i nogle celler 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 I alt 

Ikke-faglærte og struktører 60 570 965 1.085 1.075 635 200 20 4.610 

Murere 0 20 95 125 70 15 10 0 335 

Tømrere- og snedkere 0 20 50 55 30 5 0 0 160 

VVS'ere 0 10 85 110 60 15 10 0 290 

Bygningsmalere 0 0 15 15 10 0 0 0 40 

Elektrikere  0 15 130 210 240 210 125 10 940 

Chauffører 10 35 110 135 125 80 35 5 535 

Smede mv.  0 5 50 60 80 25 10 0 230 

Andre faglærte inden for 

byggeri 

0 10 25 30 15 0 0 0 80 

Teknikere (byggeteknikere 

og anlægsteknikere)  

30 50 55 55 55 30 20 5 300 

Bygningskonstruktører, 

diplomingeniører 

50 50 40 35 35 20 15 5 250 

Civilingeniører incl. ledelse 35 35 30 25 25 15 10 5 180 

Andre LVU  10 10 10 10 10 5 5 0 60 

 195 830 1.660 1.950 1.830 1.055 440 50 8.008 

Note: Efterspørgslen efter ikke-faglærte og struktører (som er en faglært gruppe) opgøres 

samlet, da der er få struktører og stor substitution mellem de to grupper. Se kapitel 2.2 

for nærmere forklaring. 

 Hvor skabes den indirekte 
arbejdskraftefterspørgsel?  

Den indirekte effekt skabes i en lang række forskellige brancher, som på forskel-

lig måde leverer varer og tjenesteydelser til gennemførelse af de forskellige pro-

jekter. Ser man på, hvor de indirekte effekter skabes, så er der ti af de i alt 39 

brancher i Danmarks Statistiks input-output tabeller, som tegner sig for ca. 85 

procent af den indirekte arbejdskraftefterspørgsel.  
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Tabel 2-6:  Top 10 liste over indirekte beskæftigelseseffekter, fordelt på brancher for 

alle tre projekter 

 Top 10: Indirekte beskæftigelseseffekter fordelt 

på brancher   

Procent 

1 Rådgivning mv. 24,2 

2 Handel 14,6 

3 Rejsebureau, rengøring og anden operationel service* 13 

4 Metalindustri 10,5 

5 Plast-, glas- og betonindustri 7,8 

6 Maskinindustri 5,8 

7 Anlægsvirksomhed 2,8 

8 Transport 2,2 

9 It- og informationstjenester 1,9 

10 Bygge- og anlæg 1,7 

* Denne branche omfatter rengøring, call centre, vagt- og sikkerhedstjenester, facility 

management (viceværtservice), rejsebureauer, vikarbureauer mv.  

 

Den indirekte beskæftigelseseffekt kan fordele sig over hele landet, men ser 

man på de berørte brancher, så er det dog sandsynligt at især rådgivningsvirk-

somhed, it-virksomheder, transportvirksomhed og rejsebureau, rengøring og 

anden operationel service vil være lokale, eller i det mindste fra det øvrige Sjæl-

land.  

Det skyldes, at mange store rådgivnings- og it-virksomheder hører hjemme i 

hovedstadsområdet og at transportydelser oftest betragtes som en lokal ydelse, 

som i stort omfang leveres i det lokalområde hvor virksomhederne hører hjem-

me. Rejsebureau, rengøring og anden operationel service omfatter bl.a. vagt og 

rengøring og vil også være en service, som leveres lokalt.  

I skemaet neden for angives, hvor stor en andel af effekterne den kan ventes 

skabt lokalt.  

› Stor lokal andel betyder, at de fleste jobs kan ventes skabt i Region Hoved-

staden  

› Mellemstor lokal andel betyder, at de fleste jobs kan ventes skabt i Region 

Hovedstaden eller Region Sjælland 

› Lille lokal andel betyder, at jobs kan opstå over hele landet eller i udlandet.  
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Brancher Andel, som kan 

ventes skabt 

lokalt 

Jobtyper, som kan forventes 

skabt lokalt 

Rådgivning mv. Stor lokal andel Civilingeniører, diplomingeniører, 

konstruktører 

Handel Mindre lokal andel Ikke-faglærte og faglærte inden for 

engroshandel med byggematerialer, 

elinstallationer, maskinleverandører 

mv. 

Rejsebureau, rengøring og 

anden operationel service 

Mellemstor lokal 

andel 

Vikararbejde, vagtarbejde, rengøring   

Metalindustri Mindre lokal andel Industrioperatører, smede, ikke-

faglærte på maskinfabrikker mv. 

Plast-, glas- og betonindustri Mindre lokal andel Ikke-faglærte og faglærte inden for 

især cementindustri, betonelementer 

Maskinindustri Mindre lokal andel Industrioperatører, smede, ikke-

faglærte på maskinfabrikker mv. 

Anlægsvirksomhed Mellemstor lokal-

andel  

Ikke-faglærte og faglærte inden for 

entreprenørvirksomheder  

Transport Mellemstor lokal 

andel 

Ikke-faglærte og faglærte i trans-

portsektoren 

It- og informationstjenester Stor lokal andel IT supportvirksomhed mv.  

Bygge- og anlæg Mellemstor lokal 

andel 

Ikke-faglærte og faglærte inden for 

byggeri  

 

 Rekruttering til projekterne 

Udenlandsk arbejdskraft spiller en vis rolle i hele bygge- og anlægsbranchen i 

hovedstadsområdet. For de tre projekter, som er undersøgt nærmere i denne 

analyse, ventes især metroprojektet og til dels også Hovedstadens Letbane i et 

vist omfang at beskæftige udenlandsk arbejdskraft.  

Erfaringer fra anlæggelsen af Metroens Cityring viser, at en meget stor andel af 

især den timelønnede arbejdskraft er udlændinge. De mest arbejdskraftintensive 

faser af metrobyggeriet udføres typisk af udenlandske entreprenører med stor 

erfaring i tunnelarbejde og metrobyggeri. Disse entreprenører har i stor ud-

strækning valgt enten selv at medbringe arbejdskraften eller at samarbejde med 

udenlandske underleverandører og/eller mandskabsbureauer, som de er vant til 

at samarbejde med.  

Denne rekrutteringspraksis har betydet, at dansk arbejdskraft primært har væ-

ret efterspurgt til mindre opgaver, eksempelvis drift af byggeplads, færdiggørel-

se af stationspladser mv. Selvom der endnu ikke er valgt entreprenør til Syd-

havnsmetroen, så må det forventes at rekrutteringsmønstret i et vist omfang vil 

ligne mønsteret fra Cityringen.  

I forbindelse med Hovedstadens Letbane ventes de fleste entrepriser vundet af 

danske entreprenører. Det drejer sig om opgaver vedrørende jord- og vejarbej-
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der, broer mv. Her vil man sandsynligvis primært rekruttere dansk arbejdskraft. 

Med hensyn til opgaven med skinnesystemer, signaler, el og stærkstrøm er det 

sandsynligt, at opgaven vindes af udenlandske entreprenører, eventuelt i sam-

arbejde med danske entreprenører.  
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3 Rekrutteringsgrundlaget til blandt ledige  

Formål Formålet med dette kapitel er at give et billede af rekrutteringsgrundlaget blandt 

ledige faglærte og ikke-faglærte med erfaring inden for bygge- og anlægssekto-

ren i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, dvs. på hele Sjælland.  

Antallet af ledige med relevant erfaring er interessant for at belyse, i hvilket om-

fang der blandt de ledige kan findes en arbejdskraftreserve, hvis arbejdskraftef-

terspørgslen inden for bygge- og anlægssektoren stiger yderligere.  

 Afgrænsning og metodevalg  

Bag valget af metode og den valgte afgrænsning af målgrupperne i analysen, 

ligger følgende antagelser:   

› Region Sjælland og Region Hovedstaden er i vid udstrækning et sammen-

hængende arbejdsmarked og der er en stor pendling mellem de to regioner. 

I mindst inden for bygge- og anlægsbranchen er der stor pendlingsaktivitet, 

hvorfor det er relevant at se på data for arbejdskraften for begge regioner.  

› Ca. 25 % af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen er ikke-faglærte. 

Derfor er det væsentligt både at analysere gruppen af faglærte og ikke-

faglærte med erfaring, som er relevant for bygge- og anlægsbranchen.  

› Erfaringerne viser, at jobskiftere til bygge- og anlægsbranchen ofte kommer 

fra industri- eller transportbranchen– derfor er ledige med erfaring fra disse 

brancher inddraget.  

› Analysen omhandler ledige, som har erfaring fra arbejde med enten bygge-

ri, industri eller transport via minimum 3 måneders beskæftigelse i bran-

chen. Der er altså ikke tale om ledige med et jobmål (et ønske om at arbej-

de) inden for branchen.  

› I præsentationen af resultaterne er det en generel antagelse, at ledige med 

op til 3 måneders ledighed udgør en lille arbejdskraftreserve, idet de erfa-

ringsmæssigt hurtigt finder beskæftigelse på egen hånd.  
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3.1.1 Afgrænsning – hvilke ledige indgår 

Analysen er afgrænset til ledige ikke-faglærte og faglærte, som har arbejdet 

mindst 3 måneder inden for bygge- og anlægssektoren de sidste henholdsvis 2 

og 5 år. For de ikke faglærtes vedkommende, indeholder analysen endvidere en 

opgørelse af, hvor mange ledige ikke-faglærte, der findes, med mindst 3 måne-

ders erfaring de sidste 2 og 5 år inden for transportområdet og industrien. Bran-

chen landbrug og gartneri har også været inkluderet i analysen, men der har 

vist sig at være så få ledige inden for denne branche, at den efterfølgende er 

taget ud af analysen.  

For gruppen af ikke-faglærte er der desuden foretaget en opdeling på alder, det 

vil sige, om de er under eller over 30 år. Dette er ikke foretaget for de faglærte, 

idet kategorierne så blev for små.  

Afgrænsningen af gruppen af ledige er baseret på oplysninger fra Beskæftigel-

sesministeriets forløbsdatabase DREAM, der indeholder oplysninger om samtlige 

personer, der modtager visse offentlige overførselsindkomster fra 1991 og 

frem4. Som det kan ses af note 4, omfatter gruppen af ledige også ledige, som 

ikke nødvendigvis er jobsøgende på opgørelsestidspunktet. Konkret er der taget 

udgangspunkt i DREAM databasens oplysninger om antallet af fuldtidsledige i 

den seneste uge med tilgængelige data. I dette tilfælde marts 2017 (uge 13)5. 

For at undersøge datas følsomhed over for sæsonudsving, er der desuden gen-

nemført en tilsvarende analyse for september 2016. Data for september 2016 er 

ikke medtaget i denne rapport, idet der viste sig ikke at være større sæsonud-

sving.  

Analysen af de ledige faglærte omfatter følgende faggrupper: 

› Struktører 

› Murere 

› Tømrere- og snedkere 

› VVS'ere 

› Bygningsmalere 

› Elektrikere 

› Smede mv.  

› Lastvognsmekanikere 

› Andre faglærte inden for byggeri. 

 

                                                
4 Gruppen af ledige er afgrænset til dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere eller 

modtagere af uddannelseshjælp herunder også, herunder også modtagere af feriedagpen-

ge fra ledighed, modtagere af integrationsydelse, ledige i aktivering og sygedagpengemod-

tagere, der er sygemeldte direkte fra arbejdsløshedsdagpenge. Aktivitetsparate indgår 

ikke i analysen. 
5 Data fra marts 2017 var de nyeste tilgængelige data på analyse tidspunktet. Det må 

antages at antallet af ledige i de analyserede målgrupper er faldet i mellemtiden, dels på 

grund sæsonudsving og dels på grund af den generelt stigende beskæftigelse inden for 

både byggeri og anlæg og øvrige brancher.  

Afgrænsning af de 

ledige 

Afgrænsning af de 

faglærte 
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Chauffører indgik oprindeligt i analysen, men det har vist sig, at der var for få 

ledige med en erhvervsuddannelse som chauffør til, at de kunne indgå i analy-

sen.  

Faggrupperne er defineret på baggrund af Danmarks Statistiks uddannelsesregi-

ster, og oplysningen om de enkelte lediges højeste fuldførte uddannelse.  

Faktaboks: Ledigheden i Region Hovedstaden og Region Sjælland, marts 2017 

I den rapport analyseres ledigheden for udvalgte grupper med uddannelse og/eller erfaring 

inden for bygge- og anlægssektoren i Region Hovedstaden og i Region Sjælland i marts 

2017.  

Som grundlag for vurderingen af disse tal, er her opgjort det gennemsnitlige antal faktiske 

ledige for Region Hovedstaden og Region Sjælland for marts 2017. Opgørelsen dækker 

over fuldtidsledige, inklusive ledige i aktivering, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, 

opdelt på alder og ydelsestype.   

Registret bruttoledighed, marts 2017, Region Hovedstaden og i Region Sjælland.  

  Region Hovedstaden Region Sjælland 

Bruttoledige dagpengemodtagere     

Under 30 år 8.522 2.588 

Over 30 år 20.434 8.187 

      

Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere     

Under 30 år 1.865 1.494 

Over 30 år 9.429 5.021 

I alt  40.250 17.290 

 

Kilde: Danmarks Statistik, AUF 02 

 Ledige faglærte - Region Hovedstaden – 
erfaring fra de seneste 2 år  

Ser man på antallet af ledige faglærte for Region Hovedstaden, så viser tallene 

for marts 2017, at der generelt er meget få ledige med de relevante erhvervs-

faglige uddannelser.  

› For alle de kortlagte erhvervsuddannelser er ledigheden meget lav.  

› Bygningsmalere skiller sig ud med et lidt større antal ledige med 3 – 6 må-

neders ledighed.  
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Figur 3-1 Omfanget af ledige faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 måne-

der inden for bygge- og anlægssektoren henholdsvis de seneste 2 år i 

Region Hovedstaden. Fordelt på ledighedslængde og faggrupper. Op-

gjort marts 2017 

› Antallet af ledige struktører og øvrige med en EUD uddannelse og mere end 

3 måneders ledighed, er meget lavt.  

Tabel 3-1 Antallet af ledige struktører og øvrige med en EUD uddannelse inden 

for byggeriet mv., som har været beskæftiget inden for bygge- og an-

lægssektoren de seneste 2 år i Region Hovedstaden. Opgjort marts 

2017.  

 < 3 mdr.  > 3 mdr.  I alt 

Struktører 8 11 19 

Øvrige - EUD inden for byggeriet mv. 17 8 25 

Anm.: Det har ikke været muligt at fordele antallet af ledige struktører og øvrige EUD ud-

dannede inden for byggeriet på flere kategorier af ledighedslængder, idet datagrundlaget 

er for lille.  

 Ledige faglærte - Region Hovedstaden – 
erfaring fra de seneste 5 år 

Antallet af ledige inden for de kortlagte faggrupper, som har været beskæftiget 

inden for bygge- og anlægsbranchen de seneste 5 år er lidt højere end antallet 

som har haft erfaring inden for de seneste 2 år.  

Mønsteret i ledigheden er i store træk det samme, som for gruppen med erfaring 

de seneste 2 år.  
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Figur 3-2 Omfanget af ledige faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 måne-

der inden for bygge- og anlægssektoren henholdsvis de seneste 5 år i 

Region Hovedstaden. Fordelt på ledighedslængde og faggrupper. Op-

gjort marts 2017 

› For Region Hovedstaden er antallet af ledige med mere end 3 måneders 

ledighed meget lavt.  

› Bygningsmalere skiller sig en smule ud med lidt flere ledige end de øvrige 

faggrupper.  

› Også her er antallet af ledige struktører og øvrige med en EUD uddannelse 

og mere end 3 måneders ledighed er meget lavt.    

Tabel 3-2 Antallet af ledige struktører og øvrige med en EUD uddannelse inden 

for byggeriet mv., som har været beskæftiget inden for bygge- og an-

lægssektoren de seneste 5 år i Region Hovedstaden. Opgjort marts 

2017.  

 < 3 mdr.  > 3 mdr.  I alt 

Struktører 11 16 27 

Øvrige - EUD inden for byggeriet mv. 18 11 29 

Anm.: Det har ikke været muligt at fordele antallet af ledige struktører og øvrige EUD ud-

dannede inden for byggeriet på flere kategorier af ledighedslængder, idet datagrundlaget 

er for lille.  
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 Ledige faglærte - Region Sjælland erfaring fra 
de seneste 2 år 

 

 

Figur 3-3 Omfanget af ledige faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 måne-

der inden for bygge- og anlægssektoren henholdsvis de seneste 2 år i 

Region Sjælland. Fordelt på ledighedslængde og faggrupper. Opgjort 

marts 2017 

› For Region Sjælland er mønsteret det samme som for Region Hovedstaden.  

› Det kan ikke for nogle af grupperne peges på ledighed i større omfang.  

› Der er et svagt tegn på lidt højere ledighed blandt bygningsmalere.  

› Antallet af ledige struktører, elektrikere og øvrige med en EUD uddannelse 

er meget lille, jf. tabellen nedenfor.  

Tabel 3-3 Antallet af ledige struktører, elektrikere og øvrige med en EUD ud-

dannelse inden for byggeriet mv., som har været beskæftiget inden for 

bygge- og anlægssektoren de seneste 2 år i Region Sjælland. Opgjort 

marts 2017.  

 < 3 mdr.  > 3 mdr.  I alt 

Struktører 13 9 22 

Elektrikere 31 17 48 

Øvrige - EUD inden for byggeriet mv. 10 7 17 

Anm.: Det har ikke været muligt at fordele antallet af ledige struktører, elektrikere og øv-

rige EUD uddannede inden for byggeriet på flere kategorier af ledighedslængder, idet da-

tagrundlaget er for lille.  
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 Ledige faglærte - Region Sjælland erfaring fra 
de seneste 5 år 

Antallet af ledige inden for de kortlagte faggrupper i Region Sjælland, som har 

været beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen de seneste 5 år er lidt 

højere end antallet som har haft erfaring inden for de seneste 2 år, men der er 

ikke markant forskel. Mønsteret i ledigheden er i store træk det samme. 

 

Figur 3-4 Omfanget af ledige faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 måne-

der inden for bygge- og anlægssektoren henholdsvis de seneste 5 år i 

Region Sjælland. Fordelt på ledighedslængde og faggrupper. Opgjort 

marts 2017 

› Det kan ikke for nogle af grupperne peges på ledighed af betydning, idet 

det samlede antal er ledige er meget lille.  

› Gruppen Øvrige EUD inden for byggeri viser særdeles lav ledighed.  

 

Tabel 3-4 Antallet af ledige øvrige med en EUD uddannelse inden for byggeriet 

mv., som har været beskæftiget inden for bygge- og anlægssektoren de 

seneste 5 år i Region Sjælland. Opgjort marts 2017.  

 < 3 mdr.  > 3 mdr.  I alt 

Øvrige - EUD inden for byggeriet mv. 11 9 20 

Anm.: Det har ikke været muligt at fordele antallet af ledige øvrige EUD uddannede inden 

for byggeriet på flere kategorier af ledighedslængder, idet datagrundlaget er for lille. 
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 Ledige ikke-faglærte – Region Hovedstaden 

I dette afsnit analyseres antallet af ledige ikke-faglærte i Region Hovedstaden – 

først med erfaring fra bygge- og anlægssektoren og dernæst fra industri og fra 

transportsektoren6.  

Kortlægningen er gennemført for personer med erfaring inden for de seneste 2 

år og inden for de seneste 5 år. 

› Antallet af ledige med mindst 3 måneders brancheerfaring og med mere 

end 3 måneders ledighed er her meget lavt.  

› Der er i alt 1.039 ledige med erfaring fra de seneste 5 år. Heraf har 707 

været ledige erfaring fra de seneste 2 år.  

› For både ledige under 30 år og ledige over 30 år, er der lidt flere ledige at 

rekruttere fra, når man ser på antal ledige, hvor erfaringen kan ligge op til 

5 år tilbage (søjlerne i højre side af figur 3-5).  

 

Figur 3-5 Omfanget af ledige ikke-faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 

måneder inden for bygge- og anlægssektoren henholdsvis de seneste 2 år 

og 5 år i Region Hovedstaden. Fordelt på ledighedslængde og alder (un-

der 30 år/over 30 år). Opgjort marts 2017 

                                                
6 Det er vigtigt at bemærke, at summen af personer med erfaring fra de enkelte brancher 

er ikke lig med antallet af personer med erfaring fra en eller flere af brancherne, da de 

enkelte personer kan have arbejdet inden for flere brancher i perioden.  
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3.6.1 Ledige ikke-faglærte med erfaring fra andre brancher 
i Region Hovedstaden 

Figuren neden for viser antallet af ledige med minimum 3 måneders joberfaring 

fra henholdsvis bygge- og anlægsbranchen, transportbranchen og industri de 

seneste 2 år i Region Hovedstaden.  

› Antallet af ledige – uanset den branche man har erfaring fra - er lavt. 

› Flest ledige er der med erfaring fra transportbranchen – uanset om man ser 

på alder eller længden af ledigheden.  

› I alt godt 1100 ledige har erfaring fra denne sektor. 

› Det er vigtigt at understrege, at ledige fra transportbranchen ikke nødven-

digvis er lastbilchauffører, men de kan have haft mange andre jobfunktio-

ner, herunder buschauffører, taxachauffører, lagerarbejdere mv.  

› Der er 825 ledige, som har erfaring inden for industri.  

› Der er 707, som har erfaring inden for bygge og anlæg. 

 

Figur 3-6 Omfanget af ledige ikke-faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 

måneder inden for enten bygge- og anlægssektoren og/eller transportom-

rådet og/eller industrien de seneste 2 år i Region Hovedstaden. Fordelt 

på ledighedslængde og alder (under 30 år/over 30 år). Opgjort marts 2017 

Den næste figur viser antallet af ledige med minimum 3 måneders erfaring fra 

hhv.  bygge- og anlægsbranchen, transportbranchen og industri de seneste 5 år.  

› Det samlede antal ledige er højere, når man ser på erfaring op til 5 år tilba-

ge, men mønsteret i fordelingen mellem grupper er det samme.   
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Figur 3-7 Omfanget af ledige ikke-faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 

måneder inden for enten bygge- og anlægssektoren og/eller transportom-

rådet og/eller industrien de seneste 5 år i Region Hovedstaden. Fordelt 

på ledighedslængde og alder (under 30 år/over 30 år). Opgjort marts 2017 

 Ledige ikke-faglærte – Region Sjælland 

I dette afsnit analyseres antallet af ledige ikke-faglærte i Region Sjælland – først 

med erfaring fra bygge- og anlægssektoren og dernæst også fra industri og fra 

transportsektoren7.  

› Antallet af ledige i denne gruppe med minimum 3 måneders ledighed er 

meget lavt i Region Sjælland.  

› Der er dog relativt lidt flere ledige med mellem 3 og 6 måneders ledighed i 

Region Sjælland end i Region Hovedstaden.  

 

                                                
7 Det er vigtigt at bemærke, at summen af personer med erfaring fra de enkelte brancher 

er ikke lig med antallet af personer med erfaring fra en eller flere af brancherne, da de 

enkelte personer kan have arbejdet inden for flere brancher i perioden.  
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Figur 3-8 Omfanget af ledige ikke-faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 

måneder inden for bygge- og anlægssektoren henholdsvis de seneste 2 år 

og 5 år i Region Sjælland. Fordelt på ledighedslængde og alder (under 30 

år/over 30 år). Opgjort marts 2017 

3.7.1 Ledige ikke-faglærte med erfaring fra andre brancher 
– Region Sjælland 

Antallet af ledige med minimum 3 måneders joberfaring fra henholdsvis bygge- 

og anlægsbranchen, transportbranchen og industri de seneste 2 år er også op-

gjort for Region Sjælland.  

 

Figur 3-9 Omfanget af ledige ikke-faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 

måneder inden for enten bygge- og anlægssektoren og/eller transportom-

rådet og/eller industrien de seneste 2 år i Region Sjælland. Fordelt på 

ledighedslængde og alder (under 30 år/over 30 år). Opgjort marts 2017.  
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› For Region Sjælland gælder det, at det største rekrutteringspotentiale tilsy-

neladende findes blandt ledige med erfaring inden for industri.  

› Det næststørste potentiale er blandt ledige med erfaring fra byggeri og an-

læg.   

› På dette punkt adskiller Region Sjælland sig fra Region Hovedstaden  

› Mønsteret er det samme for ledige, hvor erfaringen ligger op til 5 år tilbage, 

jf. figuren neden for.  

 

 

Figur 3-10 Omfanget af ledige ikke-faglærte, som har været beskæftiget mindst 3 

måneder inden for enten bygge- og anlægssektoren og/eller transportom-

rådet og/eller industrien de seneste 5 år i Region Sjælland. Fordelt på 

ledighedslængde og alder (under 30 år/over 30 år). Opgjort marts 2017 
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