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Veltek Årsdag

Branchen skal være klar til bæredygtigt 
byggeri



Program

Kort sigt

• Den aktuelle situation

• ”Grøn” lovgivningsbølge

• Digitalisering

Langt sigt

• Bygningers rolle i energi- og forsyningssektoren

• Omstilling af infrastrukturen

• Nye krav til bygninger?





DEL I - KORT SIGT



Covid-19 og krigen i Ukraine

Foto: GettyImages



Beskæftigelsen i bygge og anlæg sætter rekord



Nikkel, stål og solsikkefrø er ramt af krigen

Eksempler på andre produkter 

hvor Rusland har en stor 

andel, men som ikke fylder 

meget i samhandlen opgjort i €
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De 25 mest importerede varer fra Rusland, Ukraine og Belarus
Sorteret efter deres andel af EU's samlede import, 2021



Den gode nyhed (som vi ser det) – prisstigningerne 
fra mangelsituationen fortsætter ikke. Men 
priserne falder ud på højere niveau



Vi får en opbremsning fra et højt niveau

Kilde: DI prognose maj 2022



Ny økonomiaftale med kommunerne
8. juni 2022

Anlægsramme:

18,5 mia. kr.



Dynamikken de næste to år i bygge- og anlægssektoren

# Lavere offentligt byggeri
# Reparation og vedligehold vil aftage, 

men energiforbedringer på  fremmarch

# Nybyggeri af boliger har 
toppet men fortsat på højt 

men mod lavere niveau# Anlægsinvestering i fremgang

(grøn omstilling, infrastrukturaftale) 

# Almen boligbyggeri udskydes Fra glohed 
til 

lunken

# Stor med afdæmpet efterspørgsel efter

privat erhvervsbyggeri



Samlet beskæftigelse i Dk fortsat på vej op, 
men væksten løjer af
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Grøn ”lovgivningsbølge” fra EU 

• Fit for 55-pakken (Bygningsdirektivet, 

energieffektivitetsdirektivet, RED II, EU ETS)

• REPowerEU

• Taksonomien for bæredygtig finansiering

• Circular Economy Package I (byggevareforordningen, 

Sustainable Products Initiative etc.)



Klimakrav i bygningsreglementet fra 2023 



Første skridt…



Fremtidens byggeri bliver dyrt eller digitalt



Hvad kan branchen gøre for at blive klar?

Dokumentation, dokumentation og dokumentation!



DEL II – LANGT SIGT



Bygningers rolle i energi- og forsyningssektoren



Omstilling af infrastrukturen 

Etablering af ladestandere og 

kapacitet i elnettet 

Omstilling af tung transport Store anlægsprojekter på vej 

– f.eks. Fermern Bælt-

forbindelsen og 

Lynetteholmen



Demografisk udvikling og nye krav til 
byggeriet?



TAK FOR I DAG

Anders Stouge

Branchedirektør DI Byggeri

Vicedirektør i DI


