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EBA 
• EBA er en bransjeforening for bygg og 

anleggsentreprenører 
• Vi organisere de mellomstore og store 

entreprenørene innen bygg og anlegg 
• EBA er en arbeidsgiverforening tilsluttet 

NHO 
• EBA har et opplæringskontor som følger 

opp lærlinger tilknyttet bygg og 
anleggssteknikk 

• Vi jobber mye med rekruttering av unge 
til vår bransje, rammebetingelser for 
bransjen, kurs, lærlingeproblematikk og 
rådgivning til bedriftene. 



 



En av Norges viktigste næringer 

 Byggenæringen er Norges største næring  
i antall bedrifter 
 

 Byggenæringen er Norges nest største næring  
regnet i sysselsetting (15%) etter varehandelen 
 

 Byggenæringen er Norges nest største næring  
regnet i verdiskapning (14%) etter oljenæringen 
 

 Byggenæringen er Norges tredje største næring  
etter omsetning (12%) etter oljenæring og varehandel 



Endelig blitt en næring 
 Den sysselsetter ca 350 000 

personer => 15% av alle 
sysselsatte 

 Den omsetter for ca 400 mrd og 
har en årlig verdiskapning på 
over 200 mrd 

 Den er landets største 
distriktsnæring og er den 
største arbeidsgiveren i de 
fleste av landets fylker 

 Den har et årlig 
rekrutteringsbehov på ca. 10 
000 personer 

 



For alle som fortsatt ikke helt forstår 
grekernes økonomi, her er en liten 

forklaring...  

En turist går inn på et hotell i en liten gresk 
by. Han legger 300 europå disken i 
resepsjonen og går opp for å se på rommet... 
Hotelleieren tarpengene og springer til 
slakteren og betaler fakturaen sin.... 
Slakter`ntar pengene og betaler bonden for 
det kjøttet han kjøpte på kreditt...Bonden 
løper til bensinstasjonen og betaler bensinen 
han har krita til traktoren sin... Eier`n av 
bensinstasjonen tar pengene og betaler gjelda 
si til byensgledespike... Hun går til hotellet og 
betaler 300 euro som hun skylder for 
"arbeidsværelset" sitt... Hotelleieren legger 
pengene på disken. Turisten kommer ned 
trappa til resepsjonen. Han liker ikke rommet, 
så han tar de 300 euroene og går. Ingen har 
tjent så mye som et rødt øre,men hele byen er 
gjeldfri og fremtiden ser lys ut for øyeblikket... 

Ved å flytte penger skaper en ikke 
nødvendigvis ikke noe nytt! 

BA 



Svennebrev utdeling 
Fagarbeideren i et historisk perspektiv 



Håndverksstolthet 
Fagarbeideren i et historisk perspektiv 



Markedssituasjonen for bygg 
og anlegg 

 



Stor risiko og små marginer 

Utviklingstrekk BA 



Mannsdominert bransje 

Utviklingstrekk BA 



Rivende teknologisk 
utvikling 



Utvikling mot større 
enheter? 



En times flytur unna 

Arbeidsledige: 
Polen -12 % 
Spania – 25% 
Litauen – 13% 
Latvia – 13% 
Sverige – 9% 
 

Utviklingstrekk BA 



Innleie og 
permitteringsregler 



Stort innslag av utenlandsk 
arbeidskraft 



HMS og kultur 



Moduler 



Nord-Europas første 
eksport av ferdig-hus 





Lærlinger 



 



Hvis ditt hus var en Tesla… 



Rekruttering 



Fysisk aktivitet 





”galskap er å gjøre det samme om og 
om igjen, å forvente et annet resultat” 

   Albert Einstein 

Lav produktivitet 



Innleie, underentreprenører, uoversiktlig 



Mafia tilstander 
 



En av fem har betalt 
håndverkeren svart 

• Hver tredje nordmann har betalt eller vurderer å betale 
håndverkeren svart. 

• Få angrer, og menn er mer villig til å betale svart enn 
kvinner 

• Menn fra Østlandet mellom 20 og 40 år er gruppen som 
oftest betaler håndverkene svart.  

• Kvinner over 50 år fra Nord-Norge er de som i minst 
grad betaler håndverkeren under bordet. 

• Hele 75 prosent av de som svarte at de har kjøpt arbeid 
svart, fikk vite om tilbyderen via folk de kjenner. 



 



 



Er dagens fagarbeidere 
stolte? 



Ingen av våre lærlinger har angret 
på at de valgte bygg og anlegg 

ja 
0 % 

nei  
87 % 

vet ikke 
13 % 

Har du angret på ditt valg av studieretning? 



Lærlingene våre er stolte av å være 
læringer innen bygg og anlegg 

• 93% sier de er stolte av 
å være lærlinger innen 
bygg og anlegg. 

• Kun en svarer at 
vedkommende ikke er 
stolt av å være lærling 
innen bygg og anlegg 

ja 
93 % 

nei  
1 % 

vet ikke 
6 % 

Er du stolt av å være lærling 
innen bygg og anlegg 



 





Et nervøst boligmarked 
• Trondheim og Trondheimsregionen 

vokser 
• Nye boliger, infrastruktur, 

arbeidsplasser skal bygges 
• Utbygging av ny kampflybase,  
• Stor investeringer i regi av kommuner 

og fylkeskommuner 
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