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I.

Udvalgets nedsættelse og baggrunden herfor.

I fortsættelse af den påbegyndte afvik-
ling af restriktionerne for boligbyggeriet be-
sluttede regeringen den 14. maj 1964 at ned-
sætte et udvalg af sagkyndige til i de nær-
mest kommende måneder at foretage en
overvejelse af byggeproblemerne med hen-
blik på gennemførelse af umiddelbart vir-
kende foranstaltninger til at fremskynde den
igangværende rationalisering og effektivise-
ring af boligbyggeriet for derigennem at sikre
en billiggørelse af byggeriet og samtidig mu-
liggøre en forøgelse af det samlede boligbyg-
geri.

Udvalget skulle foretage en vurdering af
byggeriets mulige omfang og herved under-
søge udviklingen i arbejdsstyrken, dens for-
deling på faglærte og ikke-faglærte samt ud-
viklingen i beskæftigelsen og ledigheden og
arbejdskraftens produktivitet.

Boligministeriet anmodede samtidig civil-
ingeniør P. E. Malmstrøm om at overtage
hvervet som formand for udvalget, der
iøvrigt fik følgende sammensætning:

Forskningsleder, cand. polit. Per Bredsdorff,
Statens Byggeforskningsinstitut.

Direktør Kjeld Christensen,
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.

Professor John Vibe-Pedersen,
Århus Universitet.

Afdelingschef N. Salicath,
Boligministeriet.

Endvidere har kontorchef E. Engberg,
boligministeriet, deltaget i udvalgets møder,
ligesom repræsentanter for arbejdsministeriet
og Det økonomiske Sekretariat har været til-
kaldt til drøftelser i udvalget. De synspunk-
ter, som arbejdsministeriet og Det økonomi-
ske Sekretariat gav udtryk for, er søgt ind-
arbejdet i udvalgets redegørelse.

Som sekretærer har fungeret fuldmægtig
Lars Andersen, ekspeditionssekretær Bo
Bojesen og fuldmægtig T. Hjuler, boligmini-
steriet.

Udvalget har afholdt 11 møder og har for-
uden følgende redegørelse afgivet en skri-
velse til boligministeriet om visse ændringer
i ministeriets praksis med hensyn til bevil-
lings- og påbegyndelsesrammer.

II.

Oversigt over udvalgets undersøgelser og overvejelser.

En fuldstændig ophævelse af de tilbage-
værende restriktioner for boligbyggeriet ville
med de for tiden rådende efterspørgsels- og
udbudsforhold på boligmarkedet medføre en
alvorlig overophedning af byggeaktiviteten,
resulterende i forlængelse af byggetiden og
pres på lønninger og andre omkostninger.
Under sådanne omstændigheder ville der
næppe opnås nogen væsentlig forøgelse af

det fuldførte byggeri, og der ville være dår-
lige betingelser for effektivisering og billig-
gørelse af boligbyggeriet.

Udvalget har overvejet, om de ved bolig-
ministeriets bekendtgørelse af 10. april 1964
indførte grænser for størrelsen og håndvær-
kerudgiften ved parcel- og rækkehuse og
lejegrænserne for etagebyggeriet kan danne
grundlaget for en afvikling af byggerestrik-



tionerne. Udvalget mener ikke, at en fri-
givelse af boligbyggeriet efter disse retnings-
linjer vil fremme bestræbelserne for større
effektivitet og arbejdskraftbesparelse og der-
ved bidrage til en forøgelse af det samlede
boligbyggeri. Udvalget skal ikke tage stilling
til, hvor vidt de fastsatte grænser kan med-
føre fare for en forringelse af boligstandar-
den, eller til de sociale momenter, som kan
begrunde disse grænser.

Den bedre balance på boligmarkedet, som
vil være forudsætningen for en fuldstændig
frigivelse, må formentlig tilvejebringes ved
et samspil af en række foranstaltninger på-
virkende såvel efterspørgsel som udbud, her-
under eventuelt også ændringer i finansi-
eringsvilkårene og gennemførelse af en hen-
sigtsmæssig huslejepolitik. Udvalget skal
imidlertid efter sit kommissorium alene tage
stilling til de muligheder for at bidrage til
opnåelse af den ønskelige balance, som kan
ligge i en forøgelse og billiggørelse af bolig-
produktionen. Spørgsmålene om boligbe-
hovets størrelse og karakter, boligproduk-
tionens sammensætning, byggeriets finan-
siering og huslejepolitiken er henlagt til det
under boligministeriet nedsatte udvalg angå-
ende den bolig- og byggepolitiske målsæt-
ning. Det forudsættes, at en gennemførelse
af de i det følgende skitserede forslag til for-
øgelse af boligbyggeriet om fornødent vil
blive ledsaget af foranstaltninger, som sikrer
opretholdelse af hele den samfundsøkonomi-
ske balance.

En væsentlig forøgelse af boligbyggeriet —
ud over hvad en fortsat produktivitetsstig-
ning inden for de forskellige byggeformer i
sig selv vil muliggøre — kan opnås, selv om
man kun lader den direkte beskæftigelse ved
boligbyggeri vokse i takt med den normale
tilgang til byggefagene af lærlinge og ud-
lærte svende, når man ved passende foran-
staltninger sikrer, at tilvæksten i boligbyg-
geriet hovedsagelig omfatter rationelt tilrette-
lagt byggeri med anvendelse af mindst mulig
arbejdskraft. Den samlede direkte og indi-
rekte beskæftigelse i tilknytning til boligbyg-
geriet vil da vise en stigning - omend af et
absolut set ret beskedent omfang - i forhold
til den totale arbejdsstyrke, der beregnes at
være til rådighed for byerhvervene.

Udvalget stiller en række forslag med dette
sigte. Virkningerne heraf vil dog næppe med
betydelig vægt kunne slå igennem før om

2-3 år under hensyn til den tid, der kræves
til planlægning, projektering og byggemod-
ning.

Det er herved forudsat, at man ikke søger
at skabe grundlag for et større byggeri af den
nævnte art ved begrænsning af det tradi-
tionelle parcelhus- og etagebyggeri i forhold
til det hidtidige omfang. Foretager man en
sådan begrænsning, og accepterer man, at
et betydeligt forøget montagebyggeri i de
nærmeste år bliver en gentagelse af allerede
foreliggende og godkendte projekter, kan der
formentlig allerede fra 1966 opnås en mærk-
bar stigning i det samlede boligbyggeri.

En endnu stærkere og hurtigere virkende
forøgelse af boligbyggeriet kunne givetvis
opnås ved overførsel hertil af arbejdskraft,
som var frisat fra andre sektorer, f. eks. ved
passende finanspolitiske indgreb. Denne mu-
lighed har udvalget imidlertid ikke inddraget
i sine overvejelser.

Ved at fremme rationelt byggeri med be-
grænset arbejdskraftforbrug vil man utvivl-
somt bidrage til en billiggørelse af boligpro-
duktionen. De foreliggende erfaringer bl. a.
fra det senest igangsatte montagebyggeri be-
styrker denne opfattelse. Man bør dog ikke
stille overdrevene forventninger til de resul-
tater, som kan opnås i så henseende på kor-
tere sigt. Omkostningerne ved den egentlige
byggeproces er kun en del af den samlede
anskaffelsessum. Besparelser i omkostninger-
ne ved den egentlige byggeproces kan op-
vejes af stigninger i grundudgifter, finansie-
ringsomkostninger og andre elementer i an-
skaffelsessummen. Endelig vil rationalise-
ringsgevinsten formentlig først i fuldt omfang
give sig udslag i byggepriserne, når betin-
gelserne for en mere effektiv konkurrence
inden for byggeriet er til stede.

Udvalget har opstillet alternative skøn
over det mulige samlede boligbyggeri i de
nærmeste år under forskellige forudsætnin-
ger med hensyn til byggeriets sammensæt-
ning. Udgangspunktet for disse skøn er en
vurdering af udviklingen i byggeriets ar-
bejdsstyrke, dens fordeling på faglærte og
ikke-faglærte og udviklingen i beskæftigelsen.
Afhængig af den valgte sammensætning af
boligbyggeriet — og under de forudsætninger,
som udvalget iøvrigt har regnet med - skulle
det samlede boligbyggeri i løbet af årene
frem til 1970 kunne nå op på 50.000-
60.000 lejligheder årligt.
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Udvalget har ikke taget stilling til de man-
ge tekniske og faglige problemer, som en så
væsentlig forøgelse af boligbyggeriet vil med-
føre. Udvalgets mest vidtgående skøn med
hensyn til forøgelse af montagebyggeriet vil
således kræve uddannelse af et antal kvali-
ficerede teknikere, og der må foretages in-
vesteringer til forøgelse af kapaciteten i ma-
terialeproduktionen. Der bør endvidere sna-
rest tages skridt til at fremskynde byggemod-
ningen af egnede grunde i de områder, hvor
den forstærkede byggeaktivitet kan forventes
koncentreret. Hvis de nødvendige beslut-
ninger træffes hurtigt, vil disse problemer
dog sikkert kunne løses inden for de tidsfri-
ster, som indeholdes i udvalgets skøn.

Under alle omstændigheder vil der dog gå
så lang tid, inden virkningerne af de fore-
slåede foranstaltninger kan begynde at vise
sig, at det af hensyn til beskæftigelsen i de
regulerede områder i hvert fald i den kom-
mende vinter vil være nødvendigt at fort-
sætte med de hidtidige former for datofri-
givelser.

Som det fremgår af det foregående, har
det været det grundlæggende synspunkt for
udvalgets arbejde, at boligbyggeriet bør brin-
ges op på så højt et produktionsniveau, at
dette i forbindelse med eventuelle foranstalt-
ninger af anden karakter kan danne grundlag
for endelig ophævelse af restriktionerne for
boligbyggeriet.

III.

Byggevirksomheden 1958-1963.

Udgangspunktet for udvalgets overvejel-
ser har været mulighederne for at fastholde
og forstærke de senere års stigning i bygge-
virksomheden, beskæftigelsen ved byggevirk-
somhed samt produktivitetsudviklingen.

Som det nærmere fremgår af tabel I, er
det samlede fuldførte byggeri steget fra 3,2
mill, m2 etageareal i 1958 til 6,1 mill, m2 i
1963 eller med ca. 90 pct.

Tabel 1. Det fuldførte byggeri 1958-63.

Mill, m2 etageareal

Boligbyggeri
Private erhvervsejendomme
Offentligt byggeri m. v

I a l t . . .

1958

1,8
0,9
0,5

3,2

1959

2,3
1,3
0,6

4,2

1960

2,5
1,7
0,6

4,8

1961

2,8
1,8
0,6

5,2

1962

3,2
2,1
0,8

6,1

1963

3,2
2,1
0,8

6,1

Fuldførelsen af private erhvervsejendom-
me er steget mest - med knapt 135 pct. -
medens det offentlige byggeri m. v. er steget
med ca. 60 pct. Boligbyggeriet målt i m2

etageareal er steget med godt 75 pct., men
da boligerne bl. a. som følge af den bety-
deligt stærkere stigning i opførelse af parcel-
huse er blevet større, er det fuldførte antal
lejligheder steget fra knapt 21.000 til ca.

33.500 eller med ca. 60 pct., jfr. iøvrigt
bilaget.

Den samlede bruttoinvestering er fra 1958
til 1962 - målt i 1955-priser - steget fra ca.
1,8 til 3,0 milliarder kr., jfr. tabel 2.

Stigningen i den samlede bruttoinveste-
ring - på ca. 66 pct. - er betydelig mindre
end væksten i det fuldførte byggeri. Dette
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Tabel 2. Bruttoinvesteringerne i nybyggeri m. v. 1958-62, målt i 1955-priser.

skyldes bl. a. en forskydning i byggeriets lo-
kale fordeling, der har medført et større byg-
geri i de områder, hvor byggeomkostninger-
ne er mindre; ser man bort fra denne for-
skydning, får man en stigning i realinveste-
ringerne på 70-75 pct.

En skønsmæssig opgørelse over beskæf-
tigelsen ved byggevirksomhed m. v. viser un-
der de i bilaget angivne forudsætninger en
stigning fra 87.000 mand i 1958 til 104.000
mand i 1963 eller en stigning på knapt 20
pct., jfr. tabel 3.

Tabel 3. Beskæftigelsen fordelt på nybyggeri m. v. samt reparationsarbejde og anden
virksomhed m. v.

Væksten i beskæftigelsen skyldes dels en
betydelig stigning i lærlingebestanden på ca.
6.500, dels et fald i de faglærte arbejderes
ledighed fra knapt 12 pct. i 1958 til 2-3
pct. i de senere år, medens antallet af samt-
lige faglærte arbejderes medlemstal kun er
steget med ca. 3 pct. Det samlede antal ikke-
faglærte er steget ganske væsentligt, samtidig
med at der er indtruffet et betydeligt fald i
deres ledighedsprocent.

Udviklingen i produktionen sammenholdt
med udviklingen i beskæftigelsen viser, at
der i den betragtede periode er sket en bety-
delig stigning i produktion pr. beskæftiget
ved nybyggeri, omend den statistiske bereg-
ning af denne stigning er behæftet med en
vis usikkerhed, jfr. nedenfor.

Stigningen i produktionen pr. beskæftiget
ved nybyggeri skyldes bl. a., at en del ar-
bejdsprocesser, der tidligere udførtes ma-

nuelt, nu udføres med maskiner eller med
anvendelse af mekaniseret værktøj. Endvi-
dere har den forbedrede planlægning af byg-
geri udført i større enheder medført arbejds-
kraftbesparelser. Endelig må det antages, at
en mindre del af stigningen i produktion pr.
beskæftiget skyldes, at der i stigende om-
fang er anvendt færdigfremstillede dele,
hvorved det direkte arbejdskraftbehov på
byggeplads og værksted er blevet reduceret,
og denne udvikling kan i hvert fald forven-
tes forstærket i den kommende tid, særlig
hvis montagebyggeriet kommer til at udgøre
en stigende del af den samlede nybygge-
virksomhed.

Imidlertid er alle disse opgørelser behæf-
tet med en ganske betydelig usikkerhed.

Opgørelsen af den faktiske byggevirksom-
hed har for landkommunernes vedkommende

8



hidtil bygget på et repræsentativt udsnit. En
fuldstændig opgørelse fra 1. januar 1964
viser, at den faktiske byggevirksomhed har
været en del større end den hidtil opgjorte.

Der bør foretages regelmæssige undersø-
gelser af investeringsudgifterne ved de for-
skellige arter af byggeri. Den nuværende op-
gørelse bygger i det væsentlige på nogle
ældre løselige opgørelser over investerings-
udgifterne pr. m2, således at den samlede
investering i byggeri, der opgøres af Det sta-
tistiske Departement, allerede af denne grund
er behæftet med en ganske overordentlig stor
usikkerhed.

For så vidt angår beskæftigelsen, har Det
statistiske Departement i midten af maj må-
ned i år sammen med den sædvanlige kvar-
talsopgørelse foretaget en fuldstændig op-
gørelse af beskæftigelsen, hvor de faglærte
tillige er fordelt på medarbejdende mestre
o. lign. og svende. Resultatet af denne sam-
lede opgørelse vil dog først foreligge om
nogle måneder. Det ville være hensigtsmæs-
sigt, om en sådan total opgørelse blev fore-
taget i hvert fald én gang om året.

Endvidere bør der foretages regelmæssige
undersøgelser af beskæftigelsen ved de en-
kelte arter af byggeri.

IV.

Boligbyggeriet 1965-1970.

Udgangspunktet for udvalgets vurdering
af den mulige vækst i boligbyggeriet i de
nærmeste år har været den faglærte arbejds-
kraft, som forventes at være til rådighed for
boligbyggeriet.

I bilaget har man forsøgt at beregne den
forventede mulige beskæftigelse ved bygge-
virksomhed m. v. fra 1965-1970. Beregnin-
gerne er foretaget på grundlag af de fore-
liggende oplysninger om lærlingetilgang, af-
lagte svendeprøver m. v. samt under forud-
sætning om følgende gennemsnitlige årlige
ledighedsprocenter:

Tabel 5. Den forventede årlige ledighed for
faglærte byggearbejdere.

pct.

Murere 6,0
Tømrere 1,0
Bygningssnedkere 1,5
Malerfaget 2,5
Blikkenslagere 1,0
Elektrikerfaget 0,5

Det fremgår heraf, at man bortset fra
murerfaget har regnet med en næsten fuld
sæsonbeskæftigelse, hvilket bl. a. hænger
sammen med forventningerne om et forøget
montagebyggeri, der efter de hidtidige er-

faringer kan gennemføres som planlagt uan-
set vejrforholdene om vinteren. Hertil kom-
mer, at udvalget henstiller, at datoen for fri-
givelse af vinterbyggeri rykkes frem til 1. juli
mod den hidtidige praksis fra omkring 1.
september til 15. oktober, således at man
kan opnå større sikkerhed for, at det frigiv-
ne byggeri faktisk kan gennemføres som vin-
terbyggeri.

Resultatet af beregningerne viser en be-
skæftigelse af faglærte incl. lærlinge ved
byggevirksomhed m.v. på 83.500 mand i
1965 stigende til 95.000 mand i 1970; da
beskæftigelsen af faglærte m. v. i 1962 er
opgjort til 78.000 mand, bliver væksten fra
1962-70 på ca. 22 pct., jfr. tabel 6. Det
bemærkes, at der er knyttet en vis usikker-
hed til denne forudberegning, særlig f. s. v.
angår antallet af lærlinge i de sidste år.

Antallet af ikke-faglærte udgjorde i 1962
ca. 27 pct. af samtlige beskæftigede ved
byggevirksomhed m. v. Antallet af ikke-fag-
lærte beskæftiget ved byggeri kan vanske-
ligere forudberegnes, da deres uddannelse
er ganske kortvarig, ligesom de i langt min-
dre grad end de faglærte er fast knyttet til
byggeindustrien. Imidlertid har Entreprenør-
foreningen gjort boligministeriet opmærksom
på, at den stadigt voksende uddannelse af
ikke-faglærte samt den stigende anvendelse
af præfabrikerede elementer i boligbyggeriet
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m. v. kan medføre en stærkere vækst i antal-
let af ikke-faglærte beskæftiget ved byggeri
end i antallet af faglærte. Man har derfor

i tabel 6 ganske skønsmæssigt forudsat en
noget stærkere vækst i antallet af ikke-fag-
lærte.

Tabel 6. Den forventede beskæftigelse ved byggevirksomhed m. v. 1965-70
fordelt på arbejdskraftskategorier.

Idet man har regnet med en fortsat vækst
i beskæftigelsen ved reparationer, vedlige-
holdelses- og ombygningsarbejder samt en
proportional stigning i anden virksomhed
og fravær fra arbejde på grund af ferie,

undervisning og sygdom m. v., får man den
i tabel 7 anførte fordeling af den skønnede
totale beskæftigelse ved byggevirksomhed
m. v. på nybyggeri og tilbygning samt på
reparation og anden virksomhed m. v.

Tabel 7. Den forventede beskæftigelse ved byggevirksomhed m. v. 1965-70
fordelt på nybyggeri og reparation m. v.

Beskæftigelsen ved nybyggeri m. v. for-
ventes herefter at stige fra 54.500 mand i
1962 til 64.000 mand i 1970 eller med ca.
17 pct.

Med hensyn til væksten i beskæftigelsen
ved byggevirksomhed m. v. i forhold til den
forventede vækst i den totale beskæftigelse
henvises til bilaget.

Afgørende for den mulige vækst af bolig-
byggeriet er imidlertid boligbyggeriets andel
af det samlede arbejdskraftforbrug ved ny-
byggeri i forhold til arbejdskraftforbruget
ved erhvervsbyggeri, offentligt byggeri m. v.
og forholdet mellem de forskellige former
for boligbyggeri. I førstnævnte henseende er
udvalget gået ud fra, at der ikke sker væ-
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sentlige ændringer i det hidtidige forhold
imellem boligbyggeri og andet nybyggeri.
Som det fremgår af tabel 2, har de reale
bruttoinvesteringer i boligbyggeri fra 1958
til 1962 udgjort ca. 46,5 pct. - svingende
mellem 45 og 48 pct. - af de samlede brut-
toinvesteringer i nybyggeri m. v. Den sam-
lede beskæftigelse ved boligbyggeri har i
1962 udgjort godt 60 pct. af den samlede
beskæftigelse ved nybyggeri m. v.

Med hensyn til de forskellige former for
boligbyggeri har udvalget søgt at vurdere,

hvilken indflydelse forskellige forhold imel-
lem omfanget af de enkelte former vil have
for boligbyggeriets samlede omfang.

På grundlag af forskellige af Statens Byg-
geforskningsinstitut foretagne beregninger og
erfaringer fra de seneste montagebyggerier
har man skønsmæssigt beregnet det direkte
arbejdskraftforbrug pr. lejlighed målt i an-
tal helårsarbejdere, jfr. tabel 8 og bilaget,
idet dog tallene for montagebyggeri er for-
højet med ca. 15 pct.

Tabel 8. Skønnet direkte arbejdskraftforbrug pr. lejlighed. *)

Det bemærkes, at arbejdskraftforbruget
inden for hver af de anførte byggeformer
kan variere stærkt, og at der er tale om af-
rundede tal, som er behæftet med en ret be-
tydelig usikkerhed, særlig for så vidt angår
parcelhuse m. v. Da tallene er angivet pr.
lejlighed, og da parcelhusenes etageareal
normalt er ca. 50 pct. større end etagebyg-
geriets lejligheder, har man forudsat, at ar-
bejdskraftforbruget pr. m2 etageareal ved
parcelhuse er ca. 15 pct. større end ved
etagebyggeri.

Det fremgår umiddelbart af oversigten
ovenfor, at arbejdskraftforbruget og specielt
anvendelsen af faglærte byggearbejdere er
væsentligt mindre ved montagebyggeri end
ved andre byggeformer.

Idet udvalget har regnet med, at bolig-
byggeriet fortsat vil beslaglægge godt 60 pct.
af den samlede arbejdskraft, der må antages
at være til rådighed for nybyggeriet, har ud-
valget opstillet to alternativer, der som ek-
sempler belyser mulighederne for en for-
øgelse af boligbyggeriet.

I begge alternativer har man regnet med
en uforandret opførelse af parcelhuse m. v.
og muret etagebyggeri, ca. 22.500 huse og
ca. 10.000 lejligheder.

I det første alternativ har man regnet med
opførelse af muret byggeri med anvendelse
af præfabrikerede elementer og et montage-
byggeri, der tilsammen beslaglægger den sti-
gende tilgang af faglært arbejdskraft, medens
man i det andet alternativ alene har forud-
sat forøgelsen af den faglærte arbejdskraft
anvendt til montagebyggeri.

Den forventede beskæftigelse af ikke-fag-
lærte vil i det første alternativ blive ca.
1.500 mand mindre i 1970 end efter det
andet alternativ, der fuldt ud dækker den
stigning i beskæftigelsen af ikke-faglærte ved
boligbyggeri, som er forudsat i tabel 6.

Efter de opstillede alternativer — jfr. tabel
9 og bilaget - vil der i 1970 kunne gennem-
føres et byggeri på henholdsvis 50.000 og
60.000 lejligheder.

I det første alternativ svarer montagebyg-
geriet i de tre første år stort set til det mon-
tagebyggeri, der efter de gældende regler vil
blive iværksat. Derefter har man forudsat
en betydelig stærkere vækst i dette byggeri.
Samtidig har man regnet med iværksættelse
af et muret byggeri med anvendelse af præ-
fabrikerede elementer i et vist mindre om-
fang, således at det samlede boligbyggeri
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Tabel 9. Muligt boligbyggeri 1965-70.

med en konstant opførelse af parcelhuse
o. lign. og normalt etagebyggeri kommer op
på 50.000 lejligheder i 1970.

I det andet alternativ har man forudsat
det samme med hensyn til opførelse af det
traditionelle byggeri, men regnet med en
større forøgelse af montagebyggeriet, der al-
lerede i mindre omfang sætter ind i 1966,
men hvor stigningen, da projekteringen, byg-
gemodningen og administrationen kræver
lang tid, først bliver af et ganske betydeligt
omfang gennem de tre sidste år, således at
man i 1970 når op på 60.000 lejligheder.

Udvalget har ikke hermed taget stilling
til, hvorledes boligbyggeriet skal fordeles på
parcelhuse og etagebyggeri, idet montage-
byggeri m. v. også kan omfatte gruppe- og
seriebebyggelser af parcel- og rækkehuse, om
end arbejdskraftforbruget pr. lejlighed ved
disse byggeformer er noget større end ved
etagebyggeri.

Boligbyggeriets samlede produktivitet vil

øges i det omfang, hvori montagebyggeriet
kommer til at udgøre en stigende andel af
det samlede boligbyggeri. Alle mellemformer
imellem de to belyste alternativer er natur-
ligvis mulige.

Det understreges, at der i eksemplerne er
regnet med uændret produktivitet ved de
forskellige byggeformer. Dette er næppe rea-
listisk, idet der må forventes en yderligere
produktivitetsstigning inden for de enkelte
grene af byggeriet, således at det samlede
arbejdskraftforbrug pr. lejlighed vil blive
mindre. Dette vil dog muligvis blive opvejet,
hvis der samtidig sker en kvalitetsforbedring
både med hensyn til lejlighedens størrelse og
udstyr.

Da man fra regeringens side har mulighed
for ved forskellige midler at påvirke bolig-
byggeriets sammensætning efter byggefor-
mer, har man altså herigennem mulighed for
at påvirke væksthastigheden i boligbyggeriet
i de kommende år.

V.

Væksten i den indirekte beskæftigelse.

En vækst i boligbyggeriet vil tillige kræve
en forøgelse af beskæftigelsen ved byggema-
terialeproduktionen.

Nogle beregninger, jfr. bilaget, tyder på,

at den indirekte beskæftigelse - d. v. s. be-
skæftigelsen i de byggematerialeproduce-
rende industrier ved den umiddelbare frem-
stilling af byggematerialer samt transporten
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af byggematerialer - andrager knapt 0,7 hel-
årsarbejdere pr. lejlighed.

Regner man med en stigning i produkti-
viteten i byggematerialeindustrien på ca. 20
pct. fra 1965 til 1970, vil den indirekte be-
skæftigelse ved boligbyggeri stige fra ca.
25.000 mand i 1965 til ca. 27.500 mand
ved opførelse af 50.000 lejligheder og til ca.
31.000 mand ved opførelse af 60.000 lej-
ligheder med den i eksemplerne forudsatte
fordeling for højt og lavt byggeri. Overgan-
gen til en relativ stærkere stigning i monta-
gebyggeriet medfører ikke nogen ændring
heri, da den indirekte beskæftigelse pr. lej-
lighed ved dette byggeri ikke kan antages
at være væsentlig forskellig fra den indirekte
beskæftigelse ved andet nybyggeri af tilsva-
rende størrelse.

Den indirekte beskæftigelse på virksom-
heder, som fremstiller væg- og dækelemen-
ter, der anvendes til montagebyggeri (etage-
lejligheder) kan på grundlag af de oplysnin-
ger, der af de pågældende virksomheder er
meddelt udvalget, anslås til ca. 0,125 hel-
årsarbejdere pr. lejlighed.

Sammenligner man montagebyggeri med
muret byggeri, træder beskæftigelsen på de
ovennævnte elementfabrikker i stedet for den
indirekte beskæftigelse, der ellers ville have
været på de teglværker, mørtel- og beton-
værker, savværker m. v., der fremstiller ma-
terialer til råhuset i det murede byggeri. Den
hertil svarende beskæftigelse er efter en
skønsmæssig opgørelse af samme størrelses-
orden som beskæftigelsen på elementfabrik-
kerne, nemlig 0,125 helårsarbejdere pr. lej-
lighed.

Da de øvrige materialer og bygningsdele,
der anvendes til montagebyggeri, hverken
med hensyn til mængde eller kvalitet pr. lej-
lighed adskiller sig fra de materialer og byg-
ningsdele, der anvendes til muret byggeri,
vil den indirekte beskæftigelse herved være
den samme ved de to former for byggeri.

Af det anførte kan man slutte, at den
samlede indirekte beskæftigelse pr. lejlighed
ved montagebyggeri er af samme størrelse
som den samlede indirekte beskæftigelse pr.

lejlighed ved muret byggeri, for så vidt det
drejer sig om etagelejligheder af samme stør-
relse og kvalitet.

Da adskillige bygningsdele til montage-
byggeri - foruden væg- og dækelementer -
fremstilles i større serier end de tilsvarende
dele til muret byggeri, og da dette medfører
reduktion i arbejdskraftforbrug pr. produ-
ceret enhed, må man endda kunne påregne,
at den samlede indirekte beskæftigelse ved
montagebyggeri bliver lidt mindre end ved
muret byggeri.

For så vidt en udvidelse af det årlige
boligbyggeri bliver så betydelig, at kapaci-
teten i byggemateriale- og elementfabrik-
kerne er utilstrækkelig, vil det være nødven-
digt at investere i kapacitetsudvidelser, og
disse faste investeringer i bygninger og an-
læg vil naturligvis medføre en vis beskæfti-
gelse. Dette ræsonnement gælder, hvad en-
ten man udvider ved at bygge mere monta-
gebyggeri eller ved at bygge mere muret
byggeri.

Udvalget har ikke forsøgt at foretage en
opgørelse over den til sådanne kapacitetsud-
videlser knyttede indirekte beskæftigelse.

Det bemærkes iøvrigt, at importen af
byggematerialer nu er næsten helt fri, men
en forøget import vil naturligvis påvirke
handelsbalancen.

Med hensyn til mulighederne for en for-
øgelse af produktionen af elementer til mon-
tagebyggeri kan oplyses, at en forøgelse af
elementfabrikkernes produktion allerede er
i fuld gang, og at forespørgsler til 3 af lan-
dets største elementfabrikker har vist, at
disse fabrikker vil kunne levere det dobbelte
antal elementer 1-1½ år efter, at beslutning
om kapacitetsudvidelsen er truffet. Sådanne
beslutninger foretages formentlig først, når
der foreligger en meget betydelig forøgelse
af ordrerne.

Endelig vil et forøget boligbyggeri stille
krav til kapitalmarkedet i form af belåning
af det færdige byggeri, men en vurdering af
konsekvenserne heraf falder som tidligere
nævnt uden for udvalgets kommissorium.
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VI.

Udvalgets forslag.

l. Hvis væksten i boligbyggeriet hoved-
sagelig skal ske inden for montagebyggeriet
og andre former for rationelt byggeri med
lavt arbejdskraftforbrug, der iøvrigt både
kan være høj og lav bebyggelse, synes be-
stræbelserne for en forøgelse at måtte rettes
både imod det statsstøttede og det ustøttede
montagebyggeri m. v.

Hvad angår det statsstøttede boligbyggeri,
er der i begyndelsen af 1964 fastlagt et pro-
gram for langtidstilsagn til socialt og privat
montagebyggeri i de kommende 3 finansår
på ialt 12.000 lejligheder. Hvis et sådant
program fortsat skal sikre en rationel plan-
lægning af byggeriet på længere sigt, må der
være tale om et »rullende« program, således
at der hvert år føjes et nyt år (finansår) til
programmet; dette synes også at have været
hensigten med bestemmelsen i § 23, stk. 1,
i lov om boligbyggeri.

Ved arbejdet med udfyldningen af ram-
merne for det senest fastlagte program for
montagebyggeri med statsstøtte har det vist
sig, at en ramme for kun 3 finansår ikke
skaber dispositionsgrundlag i tilstrækkeligt
omfang til udnyttelse af fordelene ved et
kontinuerligt byggeri. Forklaringen er, at
planlægning, projektering og byggemodning
i forbindelse med de store bebyggelser, der
her er tale om, normalt kræver mindst 2-3
år, og gennemførelsen af selve byggearbej-
derne varer ligeledes ofte 2-3 år med trin-
vise påbegyndelser. Dette taler for, at pro-
grammet i tid udstrækkes til f. eks. 5 finans-
år.

Det vil efter udvalgets opfattelse være
nødvendigt at søge gennemført en forhøjelse
af rammerne for langtidstilsagn. Dette vil til-
lige være i god overensstemmelse med lovens
bestemmelse om, at det påhviler boligmini-
steren gennem forhandling med kommu-
nerne at virke for en langsigtet tilrettelæg-
gelse af det samlede byggeri, herunder at
fastlægge 3-årige programmer for boligbyg-
geri med offentlig støtte i områder, omfat-
tende en eller flere kommuner, alt under
hensyn til behovet og den forhåndenværende
byggekapacitet (§ 2, stk. 2). En sådan for-
højelse vil også kunne ske til fordel for

andet byggeri end montagebyggeri, men for-
udsat, at kontinuitetens fordele med hensyn
til planlægning og produktion udnyttes som
ved montagebyggeri. Man vil herved kunne
opnå, at den hidtidige opdeling af bevillin-
ger til samlede byggeforetagender i afsnit,
som de begrænsede bevillingsrammer pr. fi-
nansår ofte har ført til, bedre vil kunne und-
gås til gavn for byggeforetagendernes plan-
lægning og rationelle gennemførelse samt
byggeriets billiggørelse.

2. Med hensyn til boligbyggeri uden stats-
støtte kan en fortrinsret for montagebyggeri
og andre former for rationelt byggeri med
lavt arbejdskraftforbrug kun komme på tale
i områder, der fortsat vil være under regu-
lering.

Hovedproblemet i forbindelse med en så-
dan fortrinsret er, hvor omfattende fortrins-
retten skal være. Hvis man ønsker at forøge
det samlede boligbyggeri hurtigst og mest
muligt, må vejen være, at alt montagebyggeri
og andet byggeri med lavt arbejdskraftfor-
brug helt frigives med hensyn til begrænsnin-
ger i antallet af lejligheder i de hidtil regule-
rede områder; dette ville dog eventuelt for-
udsætte, at reguleringen af andre former for
boligbyggeri måtte strammes indtil videre.
Udvalget skal i stedet foreslå, at rammerne
til montagebyggeri m. v. uden statsstøtte i
de nuværende regulerede områder forhøjes
og udstrækkes i tid i lighed med forslagene
vedrørende det statsstøttede boligbyggeri.

3. Ved udfyldningen af rammerne for
statsstøttet og ustøttet montagebyggeri og
andre former for rationelt byggeri med lavt
arbejdskraftforbrug opstår spørgsmålet, hvil-
ke krav der skal være opfyldt som betingelse
for, at de enkelte projekter kan placeres in-
den for rammerne. Ud fra begrundelsen for
en fortrinsret ville det være rigtigst, at der
blev stillet krav om dokumentation for, at
arbejdskraftforbruget pr. lejlighed ikke vil
overstige et bestemt mandtimetal. Imidler-
tid er et lavt mandtimetal ikke en absolut
garanti for, at et projekt er rationelt, bl. a.
fordi mandtimetallet også kan nedbringes
ved kvalitetsforringelser, så under alle om-
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stændigheder burde det samlede mandtime-
tal fordeles på hovedgrupper af bygningsar-
bejder (råhus, installationer og snedker- og
malerarbejde m. v.). Endvidere ville det
være utilfredsstillende, hvis man ikke havde
et kontrolapparat og muligheder for reak-
tioner i tilfælde af grove overskridelser af de
fastsatte grænser.

Det synes derfor rigtigst at foretage en
mere almindelig bedømmelse af projekterne

ud fra erfaringer med hensyn til, hvilke pro-
jekter der kan gennemføres med lavt mand-
timeantal uden kvalitetsforringelse, idet man
naturligvis bør have vejledende interne ret-
ningslinier for arbejdskraftforbruget. En så-
dan bedømmelse forudsætter mere projekt-
materiale end et skitseprojekt, f. eks. også
arbejdsplaner og bemandingsplaner, som kan
indgå i det materiale, som bygherrerne ved-
lægger deres ansøgninger.

VIL

Sammenfatning.

De af udvalget skitserede forslag kan kort
sammenfattes således:

Udvalget er af den opfattelse, at en væ-
sentlig forøgelse af boligbyggeriet kan opnås
ved foranstaltninger, som sikrer, at tilvæksten
i boligbyggeriet hovedsagelig omfatter ratio-
nelt tilrettelagt byggeri med anvendelse af
mindst mulig arbejdskraft.

Udvalget foreslår derfor for det statsstøt-
tede boligbyggeris vedkommende, at pro-
grammet for langtidstilsagn til montagebyg-
geri og andre former for rationelt byggeri
med lavt arbejdskraftforbrug tilrettelægges
som et »rullende« program, således at der
hvert år føjes et nyt år (finansår) til pro-
grammet, at progammet i tid udstrækkes fra
de nuværende 3 finansår til f. eks. 5 finansår,
og at rammerne for langtidstilsagn forhøjes.

Med hensyn til boligbyggeri uden stats-
støtte foreslår udvalget, at rammerne til

montagebyggeri m. v. i de nuværende regu-
lerede områder forhøjes og udstrækkes i tid
i lighed med forslagene vedrørende det stats-
støttede boligbyggeri.

For at opnå større sikkerhed for, at plan-
lagt vinterbyggeri også rent faktisk kan gen-
nemføres som vinterbyggeri, foreslår ud-
valget, at datoen for påbegyndelser rykkes
frem til 1. juli.

For at skabe bedre grundlag for en vur-
dering af byggeriets mulige omfang foreslår
udvalget, at der foretages regelmæssige un-
dersøgelser af investeringsudgifterne ved de
forskellige arter af byggeri, og at der i hvert
fald én gang om året foretages en total op-
gørelse af beskæftigelsen ved byggevirksom-
hed m. v., samt at der tillige foretages regel-
mæssige undersøgelser af beskæftigelsen ved
de enkelte arter af byggerier.

Per Bredsdorff.

København, i september 1964.

Kjeld Christensen. P. E. Malmstrøm.
(Formand).

N. Salicath. John Vibe-Pedersen.

Lars Andersen. Bo Bojesen. T. Hjuler.
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Udviklingen i byggevirksomhed og beskæftigelse 1958-1963.

A. Udviklingen i byggevirksomhed og
beskæftigelse 1958-63.

/. Byggevirksomheden 1958-1963.
1. Medens byggevirksomheden fra 1948

til 1958 gennemsnitlig har andraget godt 3
mill, m2 etageareal om året, er den nu ste-
get til det dobbelte.

For at holde byggevirksomheden inden for
grænserne af byggekapaciteten og de givne
investeringsmuligheder har det i periodens
løb været nødvendigt gentagne gange at
skride ind over for de foreliggende bygge-
ønsker.

Boligbyggeriet i hovedstadsområdet, År-
hus- og Ålborg-områderne kom ind under en
samlet regulering fra 27. februar 1960. Sam-
tidig indførtes der en ganske midlertidig
begrænsning af boligbyggeriet i Odense-,
Randers- og Esbjerg-områderne. Odense-
området blev påny reguleret fra 18. juli
1961. Da disse reguleringer medførte en
ganske betydelig vækst i boligbyggeriet i de
tilgrænsende områder, skete der i 1962 en
udvidelse af reguleringerne. I hovedstads-
området fandt udvidelsen sted den 6. juni
1962, medens de øvrige områder først blev
udvidet den 24. november 1962. Endelig
skete den sidste udvidelse af det regulerede
boligbyggeri den 12. marts 1963, hvor det
resterende Sjællands-område blev inddraget
under regulering, idet man efter den stren-
ge vinter i 1963 frygtede en for kraftig vækst
i det påbegyndte boligbyggeri i foråret og
sommeren 1963.

Fra medio 1962 har der ligeledes været
begrænsninger i mulighederne for opførelse
af sommerhuse m. v., som imidlertid ikke
indgår i byggestatistikken, ligesom der er
indført visse begrænsninger for opførelse af
garager og ombygningsarbejder m. v.

Gennem hele perioden har opførelsen af
kontor- og butiksejendomme m. v. samt of-
fentligt byggeri og lignende været undergivet
regulering.

Som første etape i en trinvis ophævelse
af reguleringen af det støttede boligbyggeri

er ved boligministeriets bekendtgørelse af
10. april 1964 frigivet alt boligbyggeri i År-
hus, Ålborg og Nørresundby kommuner
samt Odense-området på betingelse af, at
bekendtgørelsens grænser for størrelse og
håndværkerudgifter (parcel- og rækkehuse)
eller lejegrænser (etagebyggeri) overholdes.
I Sjællands-området uden for det udvidede
hovedstadsområde samt i de ydre Ålborg-
og Århus-områder er alt boligbyggeri og i
det udvidede hovedstadsområde er enkelte
parcelhuse frigivet på betingelse af, at de
nævnte grænser overholdes, og at ansøgning
om byggetilladelse er modtaget i kommunen
før bestemte i bekendtgørelsen nævnte da-
toer. Endelig vil gruppebebyggelser og eta-
gebyggeri i det udvidede hovedstadsområde
blive frigivet i datoorden inden for en be-
stemt ramme på betingelse af, at de nævnte
grænser overholdes.

Den trinvise frigivelse er fortsat ved bo-
ligministeriets bekendtgørelse af 10. sep-
tember 1964.

2. Resultatet af den førte byggepolitik
fremgår af omstående oversigt over bygge-
virksomheden 1958-1963.

Gennem hele perioden er det samlede på-
begyndte byggeri steget med ca. 56 pct.

I 1963 lykkedes det bl. a. gennem en be-
tydelig stramning af byggeregul er ingen at
formindske det påbegyndte byggeri med ca.
10 pct., således at det fuldførte og påbe-
gyndte byggeri blev af samme størrelsesor-
den.

I 1964 er der som nævnt sket en vis lem-
pelse af byggereguleringen, og da der sam-
tidig er muligheder for en ret betydelig
vækst i byggebeskæftigelsen, vil både det
påbegyndte og det fuldførte byggeri antage-
lig stige væsentligt over sidste års niveau.

3. Fordelingen af det fuldførte og påbe-
gyndte byggeri 1958-1963 samt det samle-
de byggeris fordeling på regulerede og ikke-
regulerede områder fremgår af tabel 2.

Det fremgår heraf, at påbegyndelser af det
frie erhvervsbyggeri - fabrikker og værkste-
der m. v. samt avlsbygninger i landbruget —
er steget med ca. 110 pct. fra 1958 til 1963,
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Tabel 1. Byggevirksomheden 1958-63.*)

Mill, m2 etageareal

Byggeri under
opførelse ved

årets
begyndelse

Fuldført i
årets løb

Påbegyndt i
årets løb

Byggeri under
opførelse ved
årets slutning

A. Offentligt, støttet og reguleret
byggeri:
1958
1959...
1960
1961..
1962...
1963

B. Frit byggeri:
1958
1959...
1960...
1961..
1962..
1963

C. Byggevirksomhed ialt:
1958
1959
1960
1961
1962
1963.

2,3
2,7
2,6
3,1
4,1
4,4

0,6
0,9
1,8
1,8
1,8
2,1

2,9
3,6
4,4
4,9
5,9
6,5

2,1
2,4
2,6
2,5
3,2
3,3

1,1
1,8
2,2
2,7
2,9
2,8

3,2
4,2
4,8
5,2
6,1
6,1

2,5
2,3
2,3
3,3
3,3
3,0

1,4
2,7
3,0
2,9
3,4
3,1

3,9
5,0
5,3
6,2
6,7
6,1

2,7
2,6
3,1
4,1
4,4
4,1

0,9
1,8
1,8
1,8
2,1
2,4

3,6
4,4
4,9
5,9
6,5
6,5

") Under offentligt, støttet og reguleret byggeri er medregnet alt støttet og offentligt boligbyggeri, hele det
øvrige offentlige byggeri m.v. samt kontor- og butiksejendomme m.v.

Det ikke-støttede boligbyggeri i hovedstadsområdet, Århus- og Ålborg-områderne af 27. februar 1960
er medregnet fra juni 1960, medens det i det oprindelige regulerede Odense-område - reguleret pr. 18. juli
1961 - er medtaget fra medio 1961.

Udvidelsen af det regulerede ikke-støttede boligbyggeri pr. 6. juni 1962 er medregnet fra medio 1962, medens
de øvrige udvidelser af 24. november 1962 og 12. marts 1963 er medtaget i året 1963.

Opdelingen af boligbyggeriet i m2 etageareal på støttet og frit byggeri er beregnet på grundlag af bolig-
ministeriets oplysninger om lejlighedsstørrelserne i de regulerede områder.

medens det regulerede byggeri af kontor- og
butiksejendomme samt offentligt byggeri
blot er steget med godt 5 pct. i samme pe-
riode. Boligbyggeriet, der både består af re-
guleret og frit byggeri, er steget med knapt
60 pct.

4. Måles boligbyggeriet alene på antal lej-
ligheder, er påbegyndelserne i samme peri-
ode blot steget med ca. 40 pct., væsentligt
som følge af, at parcelhusbyggeriet med det
større lejlighedsareal udgør en stigende an-
del af det samlede boligbyggeri, jfr. tabel 3.

Det påbegyndte støttede og offentlige

boligbyggeri er faldet med godt 30 pct., me-
dens det private byggeri er steget med knapt
250 pct.

Siden 1959 er det påbegyndte byggeri i
de gennem hele perioden frie områder ste-
get med ca. 54 pct., medens det samlede
påbegyndte antal lejligheder i hele landet
blot er steget med et par procent, jfr. ta-
bel 4.

Det påbegyndte boligbyggeri i hovedstads-
området reguleret pr. 27. februar 1960 er
faldet med 40 pct. I Ålborg- og Århus-om-
råderne er det i samme periode faldet med
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Tabel 2. Fuldført og påbegyndt byggeri 1958-63.

*) De regulerede områder omfatter det med hensyn til påbegyndelse af boligbyggeri pr. 27. februar 1960 regu-
lerede hovedstadsområde samt Århus- og Ålborg-områderne, der er medtaget i oversigterne fra 1. januar
1960. Det regulerede Odense-område er medtaget fra medio 1961, medens udvidelsen af hovedstadsområdet
af 6. juni 1962 er medregnet fra medio 1962. De øvrige udvidelser er alle medtaget i hele året 1963.

henholdsvis 17 og 5 pct, medens det i
Odense-området er faldet med 34 pct. fra
1960. I de øvrige regulerede områder er det
påbegyndte byggeri faldet med 46 pct. fra
1962 til 1963. Væksten har været særlig
stor i det påbegyndte byggeri i de frie om-
råder fra 1962 til 1963, medens der skete
en stærk begrænsning af det regulerede byg-
geri, således at det samlede påbegyndte byg-
geri formindskedes med ca. 2.400 lejlighe-
der.

5. I de anførte oplysninger om boligbyg-
geriet indgår den særlige form for rationelt

og effektivt byggeri, montagebyggeriet. I lø-
bet af 1950'erne gennemførtes forskellige
mere forsøgsprægede boligbyggerier som
montagebyggeri, men udviklingen tog først
rigtig fat, efter at boligministeriet under lo-
ven af 27. december 1958 om boligbyggeri
havde udsendt et cirkulære af 30. marts
1960 om et særligt byggeprogram for mon-
tagebyggeri. I cirkulæret blev henvist til, at
udviklingen i de senere år havde vist, at
byggeriets begrænsede kapacitet havde gjort
det nødvendigt at udvise stor tilbageholden-
hed med igangsætning af nybyggeri på en
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Tabel 3. Fuldført og påbegyndt boligbyggeri 1958-63.

Antal lejlighed
Støttet og
offentligt
byggeri

Ustøttet
byggeri i de
regulerede
områder

I alt Frit byggeri Tilsammen

Hovedstadsområdet
reguleret 27.2.1960... 14.375 8.300 10.400 10.525 8.650

Århus-området regule-
ret 27.2.1960 1.725 1.325 1.750 1.850 1.425

Ålborg-området regule-
ret 27.2.1960 1.100 850 1.300 725 1.050

Odense-området regule-
ret 18.7.1961 1.300 1.400 1.050 975 925

Udvidelse af hovedstads-
området reguleret pr.
6.6.1962 1.500 2.000 2.300 3.350 2.025

Udvidelser af de øvrige
regulerede områder pr.
24.11.1962 800 1.300 1.900 2.500 775

Det resterende Sjæl-
lands-område regule-
ret pr. 12.3.1963 1.500 2.000 2.500 3.250 2.100

De i 1963 regulerede om-
råder 22.300 17.175 21.200 23.175 16.950

De resterende frie om-
råder 11.175 12.775 13.575 13.350 17.175

*) Det bemærkes, at det påbegyndte boligbyggeri i de 3 sidst anførte regulerede områder er beregnet for 1959,
1960 og 1961 på grundlag af det fuldførte byggeri.
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række områder, men for at forøge bygge-
riets kapacitet og dermed muliggøre gen-
nemførelse af boligbyggeri i større omfang,
end det iøvrigt ville have været gørligt, hav-
de regeringen besluttet at fastlægge et sær-
ligt program for offentlig støtte til et spe-
ciel tilrettelagt montagebyggeri, omfattende
1.500 lejligheder indtil den 1. april 1961
og derefter 2.000 lejligheder årligt i de 3
finansåret 1961/62-1963/64. Det var endvi-
dere anført i cirkulæret, at ved fastlæggel-
sen af et sådant 4-årigt minimumsprogram
på ialt 7.500 lejligheder, som kunne påreg-
nes gennemført uafhængigt af den økono-
miske og beskæftigelsesmæssige udvikling,
var der skabt grundlag for tilrettelæggelse
på forhånd af en kontinuerlig produktion
for den angivne periode og dermed for en
udbygning og effektiv udnyttelse af det her-
til fornødne produktionsapparat. I cirkulæ-
ret blev angivet en række forudsætninger,
som måtte være opfyldt, for at byggefore-
tagender kunne få tilsagn om støtte efter
det særlige byggeprogram.

Dette såkaldte »»montagecirkulære har
muliggjort påbegyndelsen af de store mon-
tagebyggerier »Ballerupplanen«, »Glad-

saxeplanen«, »Albertslundplanen« og »Syd-
jyllandsplanen« samt andre mindre monta-
gebyggerier. Af helt afgørende betydning
har været løftet om, at programmet kunne
påregnes gennemført uafhængigt af den
økonomiske og beskæftigelsesmæssige ud-
vikling, idet bygherrer og producenter i til-
lid hertil har kunnet foretage de fornødne
investeringer i projekter og fabrikker.

6. Den samlede bruttoinvestering i ny-
byggeri og tilbygning 1958-1962 fremgår
af tabel 5.

Det bemærkes, at investeringsopgørelser-
ne, der her er afrundede, er behæftet med
en ganske betydelig usikkerhed.

Skal de anførte opgørelser over den reale
bruttoinvestering anvendes til beregning af
produktiviteten, må der tillige tages hensyn
til de forskydninger i byggeriets lokale for-
deling, der påvirker investeringsopgørel-
serne.

På grundlag af oplysninger fra Det sta-
tistiske Departement har man beregnet den
samlede bruttoinvestering i 1955-priser
under forudsætning af samme lokale forde-
ling af nybyggeriet m. v. gennem hele pe-
rioden, jfr. tabel 6.

Tabel 5. Bruttoinvestering i nybyggeri m. v. 1958-62.
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Tabel 6.

Bruttoinvesteringeme i nybyggeri og tilbyg-
ning 1958-1962 målt i 1955-priser og bort-
set fra forskydninger i byggeriets lokale

fordeling.

1958 1.775 mill. kr.
1959 2.175 - -
1960 2.350 - -
1961 2.775 - -
1962 3.050 - -

Man når herved til en stigning i realin-

vesteringen i nybyggeri m. v. på 70-75 pct.
fra 1958 til 1962.

// . Beskæftigelsen ved byggevirksomhed
1958-1963.

1. Der findes ingen fuldstændig opgørel-
se af beskæftigelsen ved byggevirksomhed i
den omhandlede periode. På grundlag af de
foreliggende oplysninger har man derfor
forsøgt at nå frem til et skøn over denne
beskæftigelse i årene fra 1958-63, jfr. ta-
bel 7.

Antallet af selvstændige direkte medar-
bejdende mestre andrager ca. 2k af samt-
lige mestre o. lign. Opgørelsen for 1958
hidrører fra erhvervstællingen, hvor man
har regnet samtlige mestre o. lign. i virk-
somheder med 1-4 personer som fuldt med-
arbejdende. Opgørelserne for 1959 til 1963
bygger på oplysninger fra arbejdsgiverfor-
eningerne sammenholdt med udgangspunk-
tet i erhvervstællingen 1958.

Beskæftigelsen af faglærte arbejdere er i
det væsentlige beregnet på grundlag af Det
statistiske Departements opgørelse af be-
skæftigelsen af forsikrede faglærte arbej-
dere ved byggevirksomhed m. v. På grund-
lag af en sammenligning med erhvervstæl-
lingens opgørelse i 1948 er antallet af be-
skæftigede faglærte arbejdere — excl. smede-
og maskinarbejdere samt maskinsnedkere,
der på grundlag af erhvervstællingsopgørel-
sen er beregnet til ca. 8 pct. af antallet af
de øvrige faglærte arbejdere - reduceret
med godt 15 pct. Denne reduktion skyldes,
at de beskæftigede forsikrede faglærte byg-
gearbejdere m. v. bl. a. omfatter de værne-

pligtige medlemmer samt medlemmer, der
er beskæftiget uden for den egentlige byg-
gevirksomhed.

Lærlingebestanden foreligger delvis op-
lyst gennem Det statistiske Departements
kvartalsopgørelser af beskæftigelsen ved
bygge- og anlægsvirksomhed i 1961-1963
i de forskellige arter af byggefirmaer. An-
tallet af lærlinge i de mindre firmaer, der
ikke indgår i departementets kvartalsopgø-
relser, er skønsmæssigt anslået.

For 1958-1960 er lærlingebestanden fun-
det ved en opsummering af den årlige lær-
lingetilgang, der er reduceret efter forhol-
det mellem en tilsvarende opsummering for
1961 og den delvise beregnede lærlingebe-
stand for 1961.

Opgørelsen af ikke-faglærte arbejdere er
for 1958 beregnet på grundlag af erhvervs-
tællingen, idet man fra det samlede antal
beskæftigede 77.650 har fratrukket det
skønnede antal beskæftigede faglærte og
lærlinge 54.400, således at beskæftigelsen af
ikke-faglærte på erhvervstællingstidspunktet
skulle andrage 23.250 mand.
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Idet ledighedsprocenten for ikke-faglærte
beskæftiget ved bygge- og anlægsvirksom-
hed ultimo maj 1958 androg knapt 17 pct,
giver antallet af beskæftigede ikke-faglærte
et beregnet medlemstal på knapt 28.000
mand, der med en gennemsnitlig årlig ledig-
hedsprocent på godt 26,5 giver en gennem-
snitlig årlig beskæftigelse på ca. 20.500
mand i 1958.

Da den samlede vækst i beskæftigelsen af
ikke-faglærte ved bygge- og anlægsvirksom-
hed efter Det statistiske Departements for-
deling af de forsikrede ikke-faglærte på er-
hvervsgrupper i 1959 og 1960 har andraget
henholdsvis ca. 6.000 og 2.200 mand, og
da der formentlig også har været en min-
dre vækst i beskæftigelsen ved anlægsvirk-
somhed, har man herefter skønsmæssigt an-
slået den samlede vækst i beskæftigelsen af
ikke-faglærte ved byggeri o. lign. til 5.000
mand i 1959 og 1.500 mand i 1960.

For årene 1961-1963 er opgørelsen af
ikke-faglærte beregnet på grundlag af Det
statistiske Departements kvartalsopgørelser.

De foretagne beregninger giver en be-
skæftigelse, der er ca. 5 pct. større end de
årlige gennemsnit af Det statistiske Depar-
tements kvartalsopgørelser for 1961-1963,
uanset at lærlingebestanden og beskæftigel-
sen af ikke-faglærte i det væsentlige er op-
gjort på grundlag af kvartalsopgørelserne.

Det skyldes antagelig, at der i Det statisti-
ske Departements opgørelse indgår et min-
dre antal selvstændige, end der her er med-
taget.

2. Man har dernæst i tabel 8 foretaget
en fordeling af den samlede beskæftigelse
på nybyggeri, reparationsarbejde og anden
virksomhed m. v. af den i tabel 7 beregne-
de beskæftigelse.

For 1961—1963 svarer den relative for-
deling til fordelingen i Det statistiske De-
partements kvartalsopgørelse med en skøns-
mæssig opdeling af de ikke medtagne min-
dre virksomheder.

For årene 1959 og 1960 har man stort
set anvendt samme fordeling af faglærte
incl. selvstændige o. lign., lærlinge og ikke-
faglærte på de forskellige grupper af virk-
somhed, som blev konstateret i årene 1961
og 1962.

Denne fremgangsmåde giver en ret re-
gelmæssig vækst i beskæftigelsen ved repa-
ration, vedligeholdelses- og ombygningsar-
bejder, og man har derfor stort set regnet
med samme vækst i disse arbejder fra 1958
til 1959. Dette medfører en særlig kraftig
vækst i beskæftigelsen ved nybyggeri og til-
bygning fra 1958 til 1959.

I tabel 8 er alle tal stærkt afrundet på
grund af den usikkerhed, der knytter sig til
opgørelserne.

Tabel 8. Beskæftigelsen fordelt på nybyggeri, reparationsarbejder
og anden virksomhed m. v., 1958-63.

III. Forholdet mellem produktion og be-
skæftigelse ved nybyggeri m.v. 1958-1962.

På grundlag af de foranstående opgørel-
ser kan man beregne et indeks for produk-
tionen pr. beskæftiget, jfr. tabel 9.

Indeks for produktionen pr. beskæftiget
ved nybyggeri og tilbygning skulle således
være steget med ca. 34 pct. fra 1958 til
1962 eller med gennemsnitlig ca. 7 pct. om
året.
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Tabel 9. Forholdet mellem produktion og beskæftigelse ved
nybyggeri og tilbygning 1958-62.

1958 - 100
Beskæftigede
ved nybyggeri
og tilbygning

Bruttoinvesteringen i Forholdet mellem pro-
1955-priser bortset duktion og beskæftigede

fra forskydninger i byg- ved nybyggeri
geriets lokale fordeling og tilbygning

Stigningen i produktionen pr. beskæftige-
de skyldes bl. a., at en del arbejdsprocesser,
der tidligere udførtes manuelt, nu udføres
med maskiner eller med anvendelse af me-
kaniseret værktøj.

Endvidere har den forstærkede planlæg-
ning af byggeri udført i større enheder med-
ført arbejdskraftbesparelser. Endelig må det
antages, at en mindre del af stigningerne i
produktionen pr. beskæftigede skyldes, at
der i stigende omfang er anvendt færdig-
fremstillede dele, hvorved det direkte ar-
bejdskraftbehov på byggeplads og værksted
er blevet reduceret.

Hertil kommer en lang række andre for-
hold, der påvirker de beregnede tal. Således
har især de selvstændiges arbejdsintensitet
været påvirket af den betydelige stigning i
byggevirksomheden. Stigende overarbejde
især gennem de faglærte arbejderes virk-
somhed uden for deres normale arbejdsplads
vil ligeledes medføre en stærkere vækst i
den beregnede produktion for arbejdere,
der muligvis kan have opvejet eller i hvert
fald formindsket den i perioden gennem-
førte nedsættelse af den normale arbejdstid.

Opgørelsen er yderligere behæftet med
en betydelig usikkerhed, for så vidt angår
opgørelsen af selve den normale beskæfti-
gelses omfang, ligesom investeringsopgørel-
sen er ganske usikker.

For så vidt angår beskæftigelsen, har Det
statistiske Departement i midten af maj må-
ned i år sammen med den sædvanlige kvar-
talsopgørelse foretaget en fuldstændig op-
gørelse af beskæftigelsen, hvor de faglærte
tillige er fordelt på medarbejdende mestre
o. lign. og svende. Resultatet af denne sam-
lede opgørelse vil dog først foreligge om

nogle måneder. Det ville være hensigtsmæs-
sigt, om en sådan total opgørelse blev fore-
taget i hvert fald een gang om året. Endvi-
dere ville det af hensyn til den historiske
fordeling af arbejdskraften være påkrævet,
om Det statistiske Departement på samme
måde som i 1948 kunne foretage en forde-
ling af den samlede arbejdsstyrke i de en-
kelte byggefag på faglærte, lærlinge og ar-
bejdsmænd m. v. i erhvervstællingen 1958.

Endvidere burde det overvejes at fore-
tage regelmæssige undersøgelser af investe-
ringsudgifterne ved de forskellige arter af
byggeri. Den nuværende opgørelse bygger
i det væsentlige på nogle ældre løselige op-
gørelser om investeringsudgifterne pr. m2,
således at den samlede investering i byg-
geri, der opgøres af Det statistiske Depar-
tement, allerede af denne grund er behæf-
tet med en ganske overordentlig stor usik-
kerhed.

Der bør ligeledes foretages regelmæssige
undersøgelser over beskæftigelsen ved de
enkelte arter af byggeri.

Opgørelsen af den faktiske byggevirk-
somhed vil fra i år komme til at omfatte
byggeriet i alle kommuner. De hidtidige op-
gørelser af byggeriet i de mindre landkom-
muner byggede på et fast udsnit af disse
kommuner, således at de lokale forskydnin-
ger i byggeriet, som bl. a. byggeregulerin-
gen har medført, har bevirket, at opgørel-
sen over det totale byggeri er blevet mere
usikker gennem de sidste år. En opgørelse
pr. 1. januar i år af det igangværende byg-
geri på det sædvanlige repræsentative grund-
lag omfattede kun 95 pct. af det igangvæ-
rende byggeri, som blev resultatet af en
samtidig gennemført fuldstændig optælling.
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Den faktiske byggevirksomhed har således
været noget større end den hidtil opgjorte.

B. Den indirekte beskæftigelse ved
byggevirksomhed.

I en betænkning afgivet af indenrigsmi-
nisteriets byggeudvalg af 1940 - Det frem-
tidige boligbyggeri — er der foretaget visse
beregninger af den indirekte beskæftigelse
ved nybyggeri.

Den indirekte beskæftigelse ved opførel-
se af en etageejendom i København i 1939
er ved en gennemsnits -og grænseberegning
opgjort til henholdsvis 92 og 82 pct. af den
direkte beskæftigelse, medens en grænsebe-
regning for et samtidigt opført husmands-
brug gav en indirekte beskæftigelse på ca.

59 pct. Det bemærkes, at den indirekte be-
skæftigelse også omfatter beskæftigelsen in-
korporeret i materialerne på tidligere pro-
duktionstrin her i landet.

Disse beregninger bygger på et omfat-
tende materiale, som ikke længere er til-
gængeligt. For at få et udtryk for den nu-
værende indirekte beskæftigelse har man på
grundlag af produktionsstatistikken — samt
erhvervstællingen 1958 - skønnet den umid-
delbare beskæftigelse ved produktion af ma-
terialer både til nybygning og reparations-
virksomhed i 1957 og 1961 og sammen-
holdt den med den beregnede beskæftigelse
ved byggevirksomhed i 1958 og 1962.

Beskæftigelsen i de materialeproduceren-
de industrier har i de 2 år andraget hen-
holdsvis 30.000 og 39.000 mand. jfr. ta-
bel 10.

Tabel 10. Beskæftigelsen ved produktion af materialer til byggevirksomhed.

Hertil kommer beskæftigelsen ved trans-
port, der i 1958 og 1962 kan anslås til hen-
holdsvis 3.500 og 4.000 mand, således at
den umiddelbare indirekte beskæftigelse
ved byggevirksomhed i 1958 og 1962 kan
anslås til henholdsvis 33.500 og 43.000
mand.

Det bemærkes, at den indirekte beskæf-
tigelse for de fleste virksomheder, der ind-
går i produktionsstatistikken, er beregnet
på grundlag af produktionsstatistikkens op-
gørelse af værdien af de medgåede materia-

ler og oplysningerne om de pågældende
områders samlede produktionsværdi og be-
skæftigelse.

Den således opgjorte indirekte beskæfti-
gelse er herefter skønsmæssigt fordelt på
nybyggeri og reparationsvirksomhed, såle-
des at den indirekte beskæftigelse ved ny-
byggeri m. v. andrager ca. 2/3 af den sam-
lede direkte beskæftigelse og ca. 15 pct. af
beskæftigelsen ved reparationsvirksomhed
m. v., jfr. tabel 11.
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Tabel 11. Direkte og indirekte beskæftigelse ved byggevirksomhed.

Det bemærkes, at en grænseopgørelse af
den indirekte beskæftigelse, som er af væ-
sentlig betydning ved en større udvidelse af
byggevirksomheden, ikke er mulig at gen-
nemføre uden omfattende og tidskrævende
undersøgelser.

C. Den forventede mulige beskæftigelse
1965-1970.

1. På grundlag af de foreliggende oplys-
ninger om lærlingetilgang, aflagte svende-
prøver, afgang fra fagene m.v. har man be-
regnet den samlede faglærte beskæftigelse
ved byggevirksomhed m. v. fra 1965—1970.

Ved beregningen af den mulige beskæf-
tigelse af de faglærte arbejdere har man del-
vis på grundlag af arbejdsløsheden gennem
de senere år anvendt følgende ledigheds-
procenten

Tabel 12.
Anvendte ledighedsprocenter:

Murerfaget 6,0
Tømrerfaget 1,0
Bygningssnedkerfaget . . . . 1,5
Malerfaget 2,5
Blikkenslagerfaget 1,0
Elektrikerfaget 0,5

Det fremgår heraf, at man bortset fra
murerfaget har regnet med en næsten fuld
sæsonbeskæftigelse, hvilket bl. a. hænger
sammen med forventningerne om et forøget
montagebyggeri, der efter de hidtidige erfa-
ringer kan gennemføres som planlagt uan-
set vejrforholdene om vinteren.

Man får herefter den i tabel 13 anførte
forventede beskæftigelse ved byggevirksom-
heden m. v. fordelt på arbejdskraftkatego-
rier.

Tabel 13. Den forventede beskæftigelse ved byggevirksomhed m. v. 1965-70
fordelt på arbejdskraftkategorier.
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Det understreges, at der er knyttet en be-
tydelig usikkerhed til forudberegningerne.
Dette gælder særligt antallet af lærlinge i de
sidste år samt antallet af ikke-faglærte, der
efter oplysninger fra Entreprenørforeningen
er forudsat at stige noget stærkere end de
øvrige beskæftigede grupper tilsammen.

Idet man har regnet med en fortsat
vækst i beskæftigelsen ved reparation, ved-
ligeholdelses- og ombygningsarbejder på ca.

1.500 mand om året mod gennemsnitlig ca.
1.200 mand i perioden fra 1958-1963 samt
en proportional stigning i anden virksom-
hed og fravær fra arbejde på grund af ferie,
undervisning og sygdom m. v., får man den
i tabel 14 anførte fordeling af den skønne-
de totale beskæftigelse ved byggevirksom-
hed m. v. på nybyggeri og tilbygning samt
på reparation og anden virksomhed m. v.

Tabel 14. Den mulige beskæftigelse ved byggevirksomhed m. v. 1965-70
fordelt på byggekategorier.

Den samlede vækst i beskæftigelsen ved
byggevirksomhed m. v. fra 1962-1970 bli-
ver herefter på ca. 23 pct., ved nybyggeri
og tilbygning alene ca. 17 pct.

2. Opgørelsen af den forventede indi-
rekte beskæftigelse ved byggevirksomhed er
behæftet med betydelig større usikkerhed.
For boligbyggeriets vedkommende har man
skønnet den indirekte beskæftigelse på
grundlag af de to alternativer, der neden-
for er opstillet for boligbyggeriets omfang,
idet man tillige har regnet med en ca. 20
pct. produktivitetsstigning i de materiale-
producerende industrier fra 1965 til 1970.

Den indirekte beskæftigelse ved andet ny-
byggeri samt ved reparationsvirksomhed
m.v. antages at udvikle sig på samme måde
som den direkte beskæftigelse ved disse ar-
ter af arbejde. Man når herefter til en sam-
let indirekte beskæftigelse på ca. 44.500
mand i 1965 og på henholdsvis 50.500 eller
54.000 mand i 1970, alt efter hvilke af de
af udvalget opstillede alternativer for byg-
geriets omfang der forudsættes gennemført.

3. Den samlede direkte og indirekte be-
skæftigelse ved byggevirksomhed m. v. kan
herefter meget skønsmæssigt anslås til den
i tabel 15 anførte størrelsesorden.

Tabel 15. Skønnet direkte og indirekte beskæftigelse ved byggevirksomhed m. v.
1962, 1965 og 1970.

I 1.000 personer

Direkte beskæftigelse
Indirekte beskæftigelse

I a l t . . .

1962

106,5
43,0

149,5

1965

114,5
44,5

159,0

1970 I*

129,5
50,5

180,0

1970 II**)

131,0
54,0

185,0

*) Ved opførelse af 50.000 lejligheder (Alternativ I).
**) Ved opførelse af 60.000 lejligheder (Alternativ II).
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Da arbejdsministeriet har anslået den
samlede beskæftigelse i byerhvervene til
den i tabel 16 anførte størrelse, skulle den
procentvise andel af den samlede direkte
og indirekte beskæftigelse ved byggevirk-

somhed herefter stige fra 8,7 pct. af den
totale beskæftigelse i byerhvervene i 1965
til enten 9,5 eller 9,7 pct. i 1970, alt efter
hvilket program for boligbyggeriet der sig-
tes efter.

Tabel 16. Den totale beskæftigelse i byerhvervene og den direkte og indirekte beskæftigelse ved
byggevirksomhed m. v., 1962, 1965 og 1970.

I 1.000 personer

Den totale beskæftigelse i byerhvervene. . .
Skønnet direkte og indirekte beskæftigelse

ved byggevirksomhed m. v

I pct. af den totale beskæftigelse

1962

1732,0

149,5

8,6

1965

1819,0

159,0

8,7

1970 I*)

1901,0

180,0

9,5

1970 II**)

1901,0

185,0

9,7

*) Ved opførelse af 50.000 lejligheder (Alternativ I).
**) Ved opførelse af 60.000 lejligheder (Alternativ II).

D. Boligbyggeriets mulige omfang under
forskellige forudsætninger.

1. Som det fremgår af tabel 5, har de
reale bruttoinvesteringer i boligbyggeriet fra
1958 til 1962 andraget ca. 46,5 pct. - svin-
gende mellem 45 og 48 pct. - af de sam-
lede bruttoinvesteringer i nybyggeri m. v.
Derimod har beskæftigelsen ved boligbyg-
geri antagelig andraget en noget større an-
del af den samlede beskæftigelse ved ny-
byggeri m. v.

Arbejdskraftforbruget ved parcelhusbyg-
geri på byggeplads kan anslås til ca. 20 ti-
mer pr. m2, jfr. Statens Byggeforskningsin-
stituts Anvisning nr. 53, side 14, hvor
arbejdskraftforbruget er opgjort til 1.800
timer ved opførelse af et parcelhus på 93
m2. For et gennemsnitligt parcelhus på ca.
110 m2 har man derfor regnet med et ar-
bejdskraftforbrug på ca. 2.200 timer, hvor-

til må lægges arbejdskraft på værksted, der
skønsmæssigt er anslået til ca. 300 timer.
Det samlede arbejdskraftforbrug ved opfø-
relse af parcelhuse o. lign. er derfor anslået
til 1,20 helårsarbejdere, der delvis skøns-
mæssigt er fordelt på faglærte og ikke-fag-
lærte arbejdere, jfr. tabel 17. Arbejdskraft-
forbruget ved muret etagebyggeri samt mu-
ret byggeri med udvidet anvendelse af præ-
fabrikerede elementer er på grundlag af en
artikel i Byggeindustrien nr. 18-19/1962:
»En sammenligning mellem muret og ikke
muret byggeri« af arkitekt M. A. A. Flem-
ming Nielsen, S B I, anslået til henholdsvis
0,70 og 0,50 helårsarbejdere, medens det
direkte arbejdskraftforbrug ved montage-
byggeri er skønnet på grundlag af igangvæ-
rende montagebyggeri, idet dog det faktiske
arbejdskraftforbrug er forøget med ca. 15
pct.

Tabel 17. Skønnet arbejdskraftforbrug pr. lejlighed.*)

Antal helårsarbejdere Faglærte Ikke-faglærte I alt

Parcelhuse m. v 0,85 0,35 1,20
Muret etagebyggeri 0,50 0,20 0,70
Muret byggeri med udvidet anvendelse af præfabri-

kerede elementer 0,35 0,15 0,50
Montagebyggeri 0,125 0,125 0,25

*) Det bemærkes, at det direkte arbejdskraftforbrug omfatter alt arbejde, der udføres på byggeplads og værk-
sted, medens arbejdskraftforbruget på fabrikker ikke indgår i tallene.
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Tabel 18. Den mulige beskæftigelse ved boligbyggeri 1965-70.

Faglærte incl.
medarbejdende

mestre og
lærlinge

Ikke-faglærte I alt

10.000 34.500

10.500
11.000
11.000
11.500
12.000
13.500

35.000
36.000
36.500
37.500
38.500
41.000

Det bemærkes, at arbejdskraftforbruget
inden for hver af de anførte byggeformer
kan variere stærkt, og at der er tale om af-
rundede tal, som er behæftet med en ret
betydelig usikkerhed, særlig for så vidt an-
går parcelhuse m. v. Da tallene er angivet
pr. lejlighed, og da parcelhusenes etage-
areal normalt er 50 pct. større end etage-
byggeriets lejligheder, har man forudsat,
at arbejdskraftforbruget pr. m2 etageareal
ved parcelhuse er ca. 15 pct. større end ved
etagebyggeri.

På grundlag af disse skøn har man be-
regnet, at godt 60 pct. af de i 1962 ved
nybyggeriet beskæftigede arbejdere skulle
henføres til boligsektoren.

Går man ud fra, at beskæftigelsen ved
boligbyggeri fortsat vil andrage samme an-
del af den mulige beskæftigelse ved nybyg-
geri, får man den i tabel 18 anførte beskæf-
tigelse ved boligbyggeri.

2. De nu gældende regler om mon-
tagebyggeriets omfang.

Ved loven af 31. maj 1961 om ændrin-
ger i lov om boligbyggeri blev i fortsættelse
af »montagecirkulæret« i loven indsat en
bestemmelse om, at for at sikre en rationel
planlægning af boligbyggeriet på længere

sigt fastsætter boligministeren med tilslut-
ning af finansudvalget, i hvilket omfang der
for de følgende 3 finansår på forhånd vil
kunne ydes garantitilsagn (§ 23, stk. 1).
Denne bestemmelse er først udnyttet i be-
gyndelsen af 1964 - ved udløbet af »mon-
tagecirkulæret «s byggeprogram — idet der
for finansårene 1964-65, 1965-66 og 1966
-67 er fastlagt et program for montagebyg-
geri med statsstøtte på 9.000 lejligheder i
socialt byggeri og 3.000 lejligheder i privat
byggeri, d. v. s. pr. finansår henholdsvis ca.
3.000 og ca. 1.000 lejligheder.

For så vidt angår boligbyggeri uden stats-
støtte i de regulerede områder, er det i be-
kendtgørelsen af 10. april 1964 fastsat, at
der med henblik på at fremme en rationel
planlægning af boligbyggeriet på længere sigt
af boligministeriet hvert år på nærmere an-
givne vilkår i begrænset omfang vil kunne
meddeles dispensation til et antal montage-
byggerier (§ 9). Regeringen har for udnyt-
telsen af denne bestemmelse fastlagt en 3-
årig ramme på 1.500, 2.000 og 2.500 lejlig-
heder i henholdsvis 1964, 1965 og 1966.

Efter de således gældende regler skulle der
være muligheder for at påbegynde et mon-
tagebyggeri i det omfang, som fremgår af
tabel 19.

Tabel 19. Det planlagte montagebyggeri.

1964-65 1965-66 1966-67

Støttet socialt montagebyggeri 3.000 3.000 3.000
Støttet privat montagebyggeri 1.000 1.000 1.000
Privat montagebyggeri i øvrigt i regulerede områder 1.500 2.000 2.500

I a l t . . . 5.500 6.000 ~6.500
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I det første alternativ, som udvalget har
opstillet om det byggeri, der kan gennem-
føres i de kommende år, har man ikke regnet
med en fuld gennemførelse af det allerede
opstillede montagebyggeprogram.

3. De alternative byggemuligheder.

Ved udarbejdelse af de alternative bygge-
muligheder er man gået ud fra det i tabel 17
anførte skønsmæssigt beregnede direkte ar-
bejdskraftforbrug pr. lejlighed ved de for-
skellige byggeformer og har derefter bereg-
net det årlige byggeris sammensætning under
forskellige forudsætninger med hensyn til det
totale boligbyggeris omfang i 1970.

Udvalget har beregnet følgende alternati-
ver:

a) Et boligbyggeri på 50.000 lejligheder.
Denne målsætning kan opnås med opfø-

relse af samme antal parcelhuse o. lign. samt
normalt etagebyggeri som i 1962 og en i de
sidste år nærmest ligelig fordeling af den for-
øgede faglærte arbejdsstyrke mellem muret
byggeri med anvendelse af præfabrikerede
elementer og fuldt montagebyggeri. Beskæf-
tigelsen af ikke-faglærte arbejdere vil i 1970
blive ca. 1.500 mindre end forudsat i tabel
18.

b) Et boligbyggeri på 60.000 lejligheder.
Dette kan nås, hvis man alene anvender

den forventede stigning i arbejdskrafttilgan-
gen til en forøgelse af det egentlige mon-
tagebyggeri, således at den i tabel 18 an-
førte mulige beskæftigelse i 1970 fuldt ud
udnyttes til boligbyggeriet.

Ved beregningerne er man gået ud fra, at
det murede byggeri med anvendelse af præ-
fabrikerede elementer og det fulde montage-
byggeri alene omfatter etagebyggeri. Skal en
del af disse to byggeformer tillige omfatte
gruppe- og seriebebyggelser af parcel- og
rækkehuse, vil arbejdskraftforbruget pr. lej-
lighed antagelig blive noget større, således
at man med uforandret produktivitet i de
forskellige byggeformer må regne med et
noget større arbejdskraftforbrug.

På den anden side kan en yderligere pro-
duktivitetsforbedring antagelig forventes i de
forskellige byggeformer, således at arbejds-
kraftforbruget vil blive noget mindre end
beregnet.

Det bemærkes endvidere, at man ved be-
regningerne ikke har sondret mellem regu-
lerede og ikke-regulerede dele af landet.

I nedenstående tabel 20 har man vist den
mulige årlige stigning i de forskellige former
for byggeri frem til 1970 under de anførte
alternativer.

Tabel 20. Muligt boligbyggeri 1965-70.

Muret byggeri
Parcelhuse Muret med anv. af Montage-

m.v. etagebyggeri præfabrikerede byggeri
elementer

Tilsammen


