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BAGGRUND 
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Baggrund for undersøgelsen 

• VK-regeringens finanslovsforslag fra august 2011 satte danmarksrekord for 
anlægsinvesteringer på vejområdet. I november forhøjede den nytiltrådte 
SRSF-regering niveauet yderligere. Udover at sikre den nødvendige 
fornyelse af vejnettet var der et politisk ønske om at stimulere væksten i 
samfundsøkonomien, herunder beskæftigelsen. 

• Formålet med denne undersøgelse er at påvise den effekt, som anlæg og 
vedligeholdelse af veje og trafikanlæg har på beskæftigelsen i 
virksomheder, der udelukkende eller delvist er aktive i sektoren. 

• Undersøgelsen er gennemført for Asfaltindustrien, Dansk Vejforening samt 
Trafiksikkerhed & Vejservice af Sivertsen Kommunikation & PR Konsortiet. 

 

 

 

4 



Baggrund 2 

• Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview. De interviewede er 
enten administrerende direktører eller afdelingschefer med særligt ansvar 
for området.  

• Respondenterne er forud for telefoninterviewet blevet varslet pr. mail for 
at sikre størst mulig kvalitet og præcision i besvarelsen. 

• Der er i alt afgivet 31 svar.  
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Baggrund 3 

• De involverede virksomheder repræsenterer 4.000 ansatte, som 
fremstiller og/eller udfører asfaltbelægninger eller hermed beslægtede 
aktiviteter. 

• Det er et almindeligt anerkendt nøgletal, at industrien genererer 13.000 
yderligere arbejdspladser i bl.a. Vejdirektoratet, kommuner, 
ingeniørfirmaer m.fl. Alene i kommuner og i staten er 7.000 ansat i 
funktioner med direkte relation til vejområdet. Denne undersøgelse har 
dermed umiddelbar relevans for 17.000 arbejdspladser.  
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HOVEDRESULTATER 
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#1: Færre ansatte    

• På trods af fremrykkede offentlige investeringer fra 2013 til 2012 er 
beskæftigelsen faldet. Af de 31 virksomheder, som indgår i undersøgelsen, 
viser kun én en markant fremgang i beskæftigelsen, og væksten skal her 
primært forklares med opkøb af en virksomhed. 

• Renset for den nævnte virksomhed er beskæftigelsen faldet fra 2011 til 
2012 med 3,3%. 
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#2: Tilbageholdenhed 

• Der var i 2012 betydelig tilbageholdenhed i forhold til nyansættelser. Kun 
24% af de virksomheder, som i 2012 har oplevet ekstra aktivitet på grund 
af fremrykkede projekter, valgte at ansætte flere medarbejdere. 
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#3: Pessimisme 

• Undersøgelsen måler virksomhedernes syn på udviklingen i 2013. Her 
tilkendegiver 38%, at de er enten ‘meget optimistiske’ eller ‘optimistiske’. 
Lidt flere (39%) er ‘meget pessimistiske’ eller ‘pessimistiske’. ‘Hverken 
eller’ tegner sig for de resterende 23%. 

• Når svarene vægtes i forhold til antal medarbejdere, viser det sig, at 
gruppen, der svarer, at de er ’meget pessimistiske’/’pessimistiske’, eller 
svarer ’hverken/eller’ er vokset til 68%, mens de ‘meget optimistiske’ eller 
‘optimistiske’ nu er faldet til 32%. 

• Den optimistiske gruppe domineres af føromtalte virksomhed, der foretog 
et markant virksomhedsopkøb i 2012, mens de øvrige grupper domineres 
af virksomheder, som reducerede medarbejderstaben fra 2011 til 2012.    
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#4: Faldet fortsætter  

• 26% forventer at øge arbejdsstyrken i 2013. 

• 45% forventer uændret beskæftigelse i 2013. 

• 22% forventer lidt færre eller meget færre medarbejdere i 2013. 

• De 26%, der forventer at øge beskæftigelsen, ligger primært i gruppen af 
helt små aktører, mens det primært er de store virksomheder, der 
forventer faldende eller uændret beskæftigelse. 
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DATA 
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Udvikling i antal beskæftigede fra 2011 til 2012 
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Forventning til antal beskæftigede i 2013 
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Optimistisk eller pessimistisk? 
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Optimistisk eller pessimistisk? (vægtet for antal 
medarbejdere 
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Opsamling 

• Selv om der har været en rekordhøj aktivitet inden for vejanlæg i 2012, er 
det ikke slået igennem på beskæftigelsen. Virksomhederne har – totalt set 
– reduceret antallet af medarbejdere, og de virksomheder, der har ansat 
flere, har gjort det i så ubetydeligt et omfang, at det ikke opvejer andre 
virksomheders indskrænkninger. 

• Undersøgelsen giver ikke grundlag for at forklare årsagen til reduktionen 
af arbejdsstyrken, men en oplagt forklaring kan være, at et højere 
aktivitetsniveau i 2012 er kombineret med lavere priser. 

• Det har desuden været kendt, at det højere aktivitetsniveau til dels 
skyldtes fremrykning af opgaver fra 2013. Virksomhederne kan derfor 
have været tilbøjelige til at konsolidere sig og anvende overarbejde til at 
klare opgaverne i stedet for at udvide medarbejderskaren – for derefter at 
afskedige igen på grund af lavere aktivitet til næste år. 
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Opsamling 2 

• Undersøgelsen rummer, som beskrevet, også optimisme blandt nogle af 
de adspurgte virksomheder. Men den markante hovedkonklusion er, at de 
store aktører er pessimistiske med henblik på fremtiden, og at de med de 
nuværende udsigter forventer at reducere antallet af medarbejdere i 
2013. 
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