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Hvem skal bygge landet?



Hver 10. nordlending 
jobber i bygg og anlegg

11% av den 
private verdiskapingen 

skjer i bygg og anlegg

Størst andel 
lokalt eierskap

63%
av verdiene skapes i 
nordnorske selskaper

Den største næringen i 
Nord-Norge



Mindre 
boligbygging i 

nord i 2019
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Boligbyggingen i Nord-Norge

Igangsatte boliger/mnd, snitt over 6 mnd. 



Svak vekst i hele 
BA-næringen 

nasjonalt
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Store volumer, 
men små 
marginer
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Ulike marginer i BA-næringen

Kilde: Bisnode/Deloitte/EBA



Fortsatt høyt 
investeringsnivå 

i nord
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Investeringer på fastlandet i Nord-Norge 2019-2026

Kilde: kbnn.no/investeringstellingen 2019

465 mrd kroner 

i løpet av 8 år
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Stort behov for 
tilgang på 

arbeidskraft
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Doktorgrad

Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå

Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå

Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halvt til
to år på nivå over videregående skole, f.eks. teknisk

fagskole)

Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige
programmer (fagbrev, svennebrev)

Fullført videregående opplæring, studieforberedende
programmer

Fullført grunnskoleutdanning

Kompetansebehov etter utdanningsnivå

I stor grad I noen grad
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Vi må være en 
del av 

klimaløsningen



• Det er svært viktig at vi legger til rette for at 
verdiskaping og kompetansebygging også 
kan skje lokalt

• BA-næringen er svært bekymret for den 
utviklingen mot megastore kontrakter vi nå 
ser fra noen statlige byggherrer

• Prosjektet er så stort at få, om noen, norske 
entreprenører kan delta. Selv de største 
europeiske entreprenørene vegrer seg

Vi må sikre at norske og nordnorske 
aktører får være med i konkurransen!

E10 Hålogalandsvegen

Prosjektet MÅ deles inn i flere entrepriser!
• Dette vil gjøre et kinesisk inntog mulig i Norge 

med alle de konsekvenser dette innebærer



Arktisk kompetanse –
vårt fremste konkurransefortrinn!

• For å løse de store prosjektene i Nordområdene 
er det helt nødvendig med arktisk kompetanse

• Arktisk kompetanse er ikke maskiner og utstyr. 
Det kan alle skaffe seg

• Arktisk kompetanse kan heller ikke kjøpes
• Arktisk kompetanse kan kun skaffes gjennom 

erfaringer og tilstedeværelse i Nordområdene
• Arktisk kompetanse kommer til å bli meget 

etterspurt i fremtiden. Dette vil kunne bli en 
betydelig eksportvare



For øvrig synes jeg Karthago bør ødelegges!

Cato den eldre, ca. år 200 f. Kr.

For øvrig synes jeg at Nord-Norgesbanen bør
bygges nå!

Frode Nilsen, ca. 2020 e. Kr.

Nord-Norgesbanen
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Frode Nilsen, konsernsjef LNS/nestleder i styret i EBA Nord-Norge 
Hjertelig takk for oppmerksomheten!


