
Hvordan videreutvikle 
et felles faktagrunnlag 
for næringen? 

Hvilke hovedbudskap 
kan vi samle oss om?
Kommunikasjonsgruppen: 
Knut Ekern, Christian Altmann, Ole Kristian Lunde, Kjell 
Kvarekvål, Trond Cornelius Brekke og Hege Njå Bjørkmann



Er «BAE-næringen» et godt nok navn?

• BAE-næringen er en betegnelse få utenfor bransjen husker
• Det må litt fantasi til for å gjette hva det betyr
• BAE som begrep er ikke etablert i uavhengige bransjerapporteringer 
• Bygg- anlegg og eiendom er tre ord, på tre næringer – som ikke virker 

veldig samlende
• Mediesøk avdekker begrenset bruk av benevnelsen, mest av 

byggenæringen selv. 

Forslag til ny benevnelse fra kommunikasjonsgruppen:

BYGGENÆRINGEN



BI-rapport 2018 



BI-rapport 2018 



Relevante fakta som alle husker

• Kunne vi sagt at antall 
medarbeidere er om lag 400 000 
for 2022 - 2024?

• Kunne vi sett for oss at disse er 
fordelt på cirka 100 000 bedrifter?

• Kunne vi tenkt oss at 
verdiskapning er et viktigere 
kommunikasjons-budskap enn 
omsetning, og utgjør cirka 400 
milliarder kroner?





BYGGENÆRINGEN – Norges største fastlandsnæring

KOMPETENTE MEDARBEIDERE

400 000
BEDRIFTER SAMARBEIDER 

OM BÆREKRAFTSMÅL
VERDISKAPNING

100 000 400 MRD



Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og 
representerer en hel verdikjede bestående av alt fra 
de som bestiller, planlegger, former og produserer 
til de som drifter, vedlikeholder og bygger. 
Næringen består av 400 000 medarbeidere, fordelt på 
100 000 bedrifter, som representerer en samlet 
verdiskapning på 400 milliarder kroner. 



Gruppearbeid på bordene: 
Kommunikasjonsgruppen har foreslått 3*3 signatursetninger i kategoriene (Christian):

1) Klima og miljø

2) Verdiskaping

3) Kompetanse/kunnskap/innovasjon. 



Signatursetninger

Klima og miljø (Knut)

• Vil du gjøre en forskjell for 
klima og miljøet, velg en 
karriere i byggenæringen. 

• Byggenæringen er avgjørende 
for at Norge skal nå sine 
klimamål. 

• Byggenæringen er en 
katalysator for å gjennomføre 
det grønne skiftet.

Verdiskaping (Kjell)

• Byggenæringen er en 
bærebjelke for innbyggerne i 
alle norske kommuner. 

• Vi bygger det moderne og 
bærekraftige Norge.

• Byggenæringen er nøkkelen til 
å styrke landets 
konkurransekraft.   

Kompetanse/kunnskap/innovasjon (Ole Kr.) 

• Hvert år skapes tusenvis av nye bedrifter 
og arbeidsplasser i byggenæringen. 

• Byggenæringen åpner store 
karrieremuligheter for våre ungdommer.

• Vi bygger rammene for det som former 
våre liv. 


