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Evaluering Bygg Arena Arendal 2022 

Dato: 28.09.2022 

 
Sammendrag:  
Det er overveiende positive, nyansert og konstruktive tilbakemeldinger. Basert på innspillene, kan vi 
slå fast at BAA22 alt i alt har nådd formålet, med fremgang fra fjoråret.  
  
Særlig tre ting fungerer bra:   

• Gjennomføringen   
• Tydelige temadager er en fordel   
• Minglingen   
  

 Noen særlige forbedringspunkter peker seg ut:   
• Må skape enda større oppmerksomhet og involvering utenfor vår egen «lekegrind»  
• BAA må komme med i hovedprogrammet  
• For lite fokus på mangfoldet i program, og internt i fellesskapet   
• Strammere programregi  
• Lokalene: beliggenhet er bra, men universell utforming og inneklimaet må bedres  

  

Bakgrunn, mandat og metode 

Bygg Arena Arendal (BAA) er et fellesskap som for første gang deltok på Arendalsuka 2021 for: 
• å skape oppmerksomhet om bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for samfunn og 

verdiskapning 
• å skape økt synlighet for bygg, anlegg og eiendom gjennom en egen møteplass og tilrettelegge 

for samordnete arrangementer 
• å øke kunnskapen om næringens betydning og synliggjøre næringens potensial innen 

prioriterte fokusområder: Klima / miljø, velferd / sosial bærekraft og jobbskaping/rekruttering 
• å støtte mangfoldet i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, og være et sted for alle 

Styringsgruppa ba administrasjonen gjennomføre en evaluering av BAA22 med formål å bidra i 
forberedelsene til Arendalsuka 2023. 

Samtlige partnere i BAA22 har fått tilsendt likelydende skjema med spørsmål om formålsoppnåelse, 
design av arrangementene, markedsføring/kommunikasjon, teknisk rigg, samarbeid i arbeidsgruppene 
og med prosjektledelsen, samt tilbakemeldinger til Arendalsuka og forslag til temaer for neste års 
arrangement.  

 
Følgende gjenspeiler partnernes evaluering: 
  
Hvilke deler av programmet fungert godt - og hva bør forbedres?  
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Viktigste forbedringspunkter:   
• Viktig å invitere inn flere motforestillinger for økt temperatur og meningsbrytning  
• Strammere programregi for å unngå overlapp mellom programpostene og økt aktualitet  
• Mer mangfold 
• Økt samarbeid med andre næringer/bransjer   

  
Andre tilbakemeldinger:  

• Fellesarrangementer, lunsjer og kveldsarrangementer bør videreføres  
• Området velferd/sosial bærekraft hadde noen overlappende temaer og enkelte mindre 

treffende arrangementer.   
• Ønske om samarbeid med øvrige arenaer/næringer under Arendalsuka for å samordne 

enkelte tema, samt øke egen synlighet og gjennomslag.     
    
Er det læringspunkter fra design av arrangementene?  
Viktigste forbedringspunkter:   

• Gi mer plass til virksomhetene   
• Økt synlighet av innovasjoner innen aktuelle trender og teknologiskifter   
• Mer variasjon og mangfold i form  
• Mer synlig i bybildet under Arendalsuka 

  
Andre tilbakemeldinger:  

• 50 min lengde på programpostene fungerer godt. Bra med en pause mellom 
programpostene    

 
Hva fungerte, og hva må forbedres i markedsføring, kommunikasjon og profilering  
Viktigste forbedringspunkter:   

• Behov for strammere regi   
• Løfte næringen inn i de store debattene/hovedprogram etc  
• Presisjon og disiplin i produksjonene   
• Bedre involvering fra kommunikasjonsgruppa inn mot programkomiteene  

 
Andre tilbakemeldinger:  

• Etablering av en kommunikasjonsgruppe var positivt.  
• Mer strategisk kommunikasjon både før, under og etter kan løfte arrangementet mer ut i 

offentligheten og bidra til mediedekning utover egne bransjemedia.     
• BAA som merkevare må jobbes med hele året.  

  
Tilbakemeldinger på lokalene, teknisk regi og teknisk tilrettelegging  

• Gjennomføringen teknisk og praktisk fungerte glimrende i lokalene.    
• Lokalene i 3 og 4 etg kunne vært benyttet mer aktivt i program-sammenheng.   

  
Hvordan var samarbeidet i arbeidsgruppen(e)?  
Viktigste forbedringspunkter:   

• Leder av arbeidsgruppene må ha god regi   
• Arbeidsgruppene bør ikke være for store - balansen mellom «de manges deltakelse» og 

effektivitet i arbeidsgruppene  
  
Andre tilbakemeldinger:  

• Generelt gode tilbakemeldinger.  
• Det er kommet innspill om at det er organisasjonene som bør ha prosjektledelsen i de 

enkelte gruppene.  
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Kommentarer til styringsgruppe, prosjektledelse og organisering  
Viktigste tilbakemeldinger:   

• Behov for stram regi   
• Tidlig og tydelig planlegging – prosess, roller og tidsplan må avklares før invitasjon    
• Avgjørende at administrative ressurser har tilstrekkelig tid til å følge opp 

  
Andre tilbakemeldinger:  

• Det er kommet ønske om en å ha en politisk rådgiver til disposisjon for arbeidsgruppene. 
Det opplevdes krevende å få politikere til arrangementet.   

  
Generelle innspill og tilbakemeldinger til Arendalsuka  

• Norges største og viktigste fastlandsnæring burde vært prioritert på hovedprogrammet!   
• Antall arrangementer både generelt og i BAA22 regi bør nok reduseres noe.  

  
Hvilke hovedsatsninger er mest aktuelle i 2023?  

• Mangfold 
• Energitransformasjon og byggenæringens rolle.  
• Sirkulærøkonomi  
• EU Renovation Wave  
• Landskapsarkitektur   
• Digitalisering og teknologi    
• Produktivitet og byggekostnader  
• Enda større vekt på by- og boligutvikling, og utfordringene med ujevn boligproduksjon og 

tilbudsproblematikk i pressområder 
• «De konkrete eksemplers år». «Beste praksis fra næringen»  
• Innovasjon  

   
Hvem og hvor mange bør utgjøre Bygg Arena Arendal 2023?  

• Viktig å opprettholde miks av ulike aktører som representerte ulike deler av verdikjeden  
• Invitere flere deler av verdikjedene samt større og mindre selskaper.   
• Flere oppstartsbedrifter og flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner    
• Det er behov for å diskutere videre hvilken posisjon bransjeforeningene kan og bør ha i 

arrangementet.  
  

Helhetsvurdering  

Bygg Arena Arendal 2022 opplevdes som en forbedring fra oppstartsåret.  

Fellesskapets egenart bør fortsatt tydeliggjøres bedre - for å avklare forventninger til partnernes 
bidrag og utbytte, og for å bidra til et godt samvirke med øvrige BAE-relevante deltakere og 
arrangement under Arendalsuka.  

Bygg Arena Arendal må fortsette å stille opp på Arendalsukas møteplass for demokrati og 
samfunnsutvikling på en positiv og raus måte. 

Behov fremover  

Styringsgruppen for Bygg Arena Arendal tar med evalueringsrapportens «læring» i utforming av 
invitasjon til Bygg Arena Arendal 2023. 


