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1. Utfordringer som lå til grunn for Bygg21s 
mandat 

Byggenæringen har store utfordringer i forhold til byggfeil og 
–skader, og lav produktivitetsutvikling.  

Meldingen konstaterer at økt kompetanse er nødvendig for å 
nå målene i bygningspolitikken, og at Bygg21 skal etableres 

for å få opp kompetansenivået og 

gjennomføringsevnen i byggenæringen. 



Bygg21s mandat/oppdrag 

2)   Være en pådriver for å oppnå hovedmålene i 

bygningspolitikken 

 

3 

Godt utformede, 
sikre, energieffektive 

og sunne bygg 

Bedre og mer effektive 
byggeprosesser 

1) Utarbeide nasjonale strategier for tre innsatsområder 

 FoU og innovasjon 

 Utdanning og kompetanseutvikling 

 Formidling av kunnskap og erfaringer 



2. Strategiprosessen 

Litteraturstudie 
Intervjuer med 

ledere fra 
verdikjeden 

Spørre-
undersøkelse 

Arbeidsmøter 
i ni byer 

Rapport fra 
arbeidsmøter/in

tervjuer 

Toppleder-
samling 

Avgrensning - 
fokusområder 

Rådsmøter 

Byggedagene 
2014 

Dialogmøter 
mai 14 

Toppleder-
samling juni 14 

Høringsutkast 
24 juni 

Høringsinnspill 
aug-sep 14 

Dialogmøter 
aug-okt 14 

Innarbeidelse av 
innspill 

Overlevering 
KMD 10 okt 14 



Næringens deltakelse 

Til sammen har nær 400 ledende representanter fra 
næringens bedrifter, bransje- og interesse-
organisasjoner, FoU-virksomheter, utdannings-
institusjoner og myndigheter deltatt og gitt innspill 
underveis. 



Innspill via Twitter og LinkedIn  

Vi ga åpning også for deltakelse 
gjennom @Bygg21 på Twitter. 

… og etablerte faggrupper for hver 
av de tre strategiområdene på 
LinkedIn 

 

 



3. Grunnlagsanalysen 

Grunnlagsanalysen tar utgangspunkt i: 

 Betydningen av det bygde miljø 

 Byggenæringens samfunnsbidrag 

 Overordnede trender som vil påvirke utformingen av 
byggene 

 Næringens styrker og utfordringer 

 Næringens muligheter (forbedringspotensiale) 



4. Strategien – Visjon og hovedmål 

Samarbeidsprogrammet Bygg21 skal bidra til å nå visjonen og 
hovedmålene i bygningspolitikken:  

Godt utformede, 
sikre, energieffektive 

og sunne bygg 

Bedre og mer effektive 
byggeprosesser 

Hovedmål 

Gode bygg for et bedre samfunn 

Visjon 



Prioriterte målsetninger for Bygg21 

Arbeidet har ledet frem til 7 prioriterte målsetninger for 
samarbeidsprogrammet Bygg21* 

*i mandatet beskrevet som 
byggenæringen, statlige 
myndigheter og andre 
sentrale aktører 



Prioriterte satsingsområder nasjonale 
strategier 

På grunnlag av bygningspolitikkens hovedmål og de valgte 
målsetningene for Bygg21, er det identifisert 4 prioriterte 
satsingsområder for hhv Bygg og Byggeprosesser for hver av 
delstrategiene.  



Prioriterte satsingsområder nasjonale 
strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkre' sering+av+' ltak+innenfor+satsingsområdene+vil+skje+i+samspill+mellom+næring,+forskning+og+
utdanning,+og+myndigheter.+

Prioriterte'satsingsområder'/'Bygg'



Hvert av de prioriterte satsingsområdene er beskrevet 
nærmere i strategidokumentet, som også angir tiltak under 
hver delstrategi som har blitt identifisert gjennom prosessen 



Resultatet 

En samlet næring har sluttet opp om prosessen på 
en måte som gjør at vi ser konturene av en næring 
som  

Bygger riktig med en gang,  

Har høyere produktivitetsøkning enn 
sammenlignbare næringer 

Har evne til å skape de bygg som gir hver 
enkelt og samfunnet den merverdien vi ønsker. 



5. Veien videre - Bygg21s rolle 

Hovedmålene kan bare nås gjennom forbedringer som 
gjennomføres av aktørene i næringen selv.  

Bygg21 må sørge for en slik grad av involvering, forankring og 
eierskap i identifisering og gjennomføring av tiltak, at målbare 
forbedringer faktisk oppnås.  

Bygg21 er pådriveren for  
morgendagens byggenæring  



Hvorfor er Bygg21 etablert? 



I dag sier næringen 

 

 

”Vi har er et stort potensial for forbedring, og vi er mange som 
ønsker en endring” 

 

 
 


