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Der er kommet flere i job i de mere end 200 virksomheder i bygge- og
anlægsbranchen i Ringsted alle årene siden 2012. Så nu er der omkring
1650 ansatte beskæftiget på området i kommunen. Det viser en ny
undersøgelse fra Væksthus Sjælland.
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Undersøgelsen ”Vækstvilkår Ringsted 2016” fra Væksthus Sjælland
konkluderer også, at bygge- og anlægsvirksomhederne i Ringsted dermed
er godt rustet til at få del i den fremgang, der forventes i de kommende år
med de store offentlige anlægsprojekter på Sjælland som nyt sygehus i
Køge, Femern Bælt-forbindelsen og nye jernbaneprojekter.
”Traditionelt har bygge- og anlægsbranchen jo været stærk i Ringsted, og
derfor er det rigtig godt at se, at der gennem de seneste tre-fire år har
været vækst i disse virksomheder i Ringsted. Og da væksten for bygge- og
anlægsvirksomhederne især har ligget i opgaver uden for
kommunegrænsen de senere år, så peger Væksthus Sjælland også på, at
det er en branche, der vil blive endnu stærkere i de kommende år med de
store offentlige projekter på Sjælland. Og med den byggeaktivitet og
tilflytning, vi også oplever i Ringsted lige nu, ser vi altså også gode
muligheder for lokale opgaver”, siger borgmester Henrik Hvidesten som en
kommentar til undersøgelsen.
Hos Dansk Byggeri mærker regionsformanden for Vestsjælland også, at der
er gang i de lokale bygge- og anlægsvirksomheder:
”Meget af arbejdet foregår i København, og det er klart at store
virksomheder som Enemærke & Petersen er med til at trække væksten op.
Men vi tror også på, at der bliver gode muligheder i Ringsted i de
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kommende år frem mod den nye bane fra Ringsted til København står klar i
2018”, siger Albert Christiansen, der er formand for Dansk Byggeri
Vestsjælland og driver AC Tag og Facade i Ringsted.
3.000 nye arbejdspladser
De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og
sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i
Region Sjælland. Rådgivningsvirksomheden Cowi har anslået, at
projekterne skaber ca. 3.000 direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer
beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til byggeog anlægsbranchen.
”De fleste bygge- og anlægsvirksomheder i Ringsted Kommune har under
10 ansatte. Men på trods deres størrelse er virksomhedernes investeringer
steget kraftigt de senere år og ligger i dag et godt stykke over
gennemsnittet i Region Sjælland og landet som helhed. Med øget
mandskab og materiel ser Ringsted Kommunes bygge- og
anlægsvirksomheder altså ud til at have gode muligheder for at få del i de
kommende store projekter”, påpeger centerchef Mads Stougård
Kristiansen fra Ringsted Kommunes Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter.
Han peger desuden på, at fremgang i husholdningernes boliginvesteringer
også kan bidrage til fortsat fremgang i bygge-anlægsbranchen i Ringsted. I
de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende bolig-priser at
få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den
stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i
reparationer og vedligeholdelse op, mens indsnævringen af BoligJobordningen måske trækker en smule i den modsatte retning.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst

Centerchef Mads Stougård Kristiansen på telefon 22 73 11 37
Formand for Dansk Byggeri Vestsjælland Albert Christiansen 20 85 88 76

Side 2 af 2

