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Vi vill träffa dig och prata om medlemskap, utbildning
och vår yrkesroll som hållbara samhällsbyggare.

Växla upp 
med oss på 
Entreprenad Live

Missa inte: Kaffeseminarium i ME:s monter varje dag 11.00 och 13.00. 



Checka in 
i vår monter 
Vi bjuder på 
grillad korv med 
tillbehör och 
dryck.

ME-experter
på plats
Har du som medlem frågor som 
rör branschen och ditt företag? 
Våra experter har svaren.

Tävla & vinn
fina priser
Lär dig massor om branschen i 
våra digitala moduler.

Demo-
området
I anslutning till vår monter finns  
ett demoområde. Där finns 
Zeppelin och demar maskiner.

Kaffe-
seminarium
Branschens viktigaste dryck är 
kaffet. Varje dag, under mässan, 
klockan 11.00 och 13.00, håller 
Johan Björklund från Björklunds 
Kafferosteri ett miniseminarium 
om kaffe och företeelsen ”fika”.

Maskinförare
för en dag
Testa simulator och minigrävare.
Gör testet: ”Passar du som 
maskinförare?”

Fika
Vi bjuder på 
riktigt bra 
kaffe från 
Björklunds 
Kafferosteri och energibar.

Best in Show
Micael Appelgren, chefredaktör 
för Maskinentreprenören, har 
utsett de 10 hetaste nyheterna  
på mässan. I vår monter får du 
hjälp att hitta dem.

Öppettider
Torsdag 15 sept: 10.00–17.00 
Fredag 16 sept: 09.00–16.00 
Lördag 17 sept: 09.00–15.00

FOKUS:
KOMPETENS
FÖRSÖRJNING

Fri entré på 
mässan
Entrén till mässan är helt 
kostnadsfri, men alla besökare 
måste registrera sig. 
Skanna QR-koden för att 
registrera dig. 

Hämta din fribiljett här Kontakta ME
på Entreprenad 
Live
Projektledare Anette Lund,
08-762 70 18,
anette.lund@me.se

Vi på Maskinentreprenörerna deltar på årets upplaga av 
Entreprenad Live för att bland annat lyfta fram den stora 
efterfrågan på utbildade maskinförare.
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Partners

Du kan också hämta din 
fribiljett via denna länk.

https://entreprenadlive.se/formular-massa/


GRUNDEN 
FÖR EN BÄTTRE 
FRAMTID
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Med kraft 
att förändra

A
tt anlägga den infrastruk-
tur som gör klimatomställ-
ningen möjlig är därför 
ett samhällsuppdrag av 
central vikt. De som byg-

ger grunden för det hållbara samhället 
är män och kvinnor som med hjälp av 
stora tunga maskiner anlägger nya vat-
ten- och avloppsnät, vindkraftsparker, 
gruvor, järnvägar eller underhåller alla 
de vägar vi behöver. 

Här behövs Maskinentreprenörerna.  
Vi är en bransch- och arbetsgivar- 
organisation med över 4000 medlem-
mar och en del av Svenskt Näringsliv. 
Det ger oss styrka och skapar möjlig-
heter att utveckla vår bransch och våra 
medlemsföretag. För det behövs om 
branschen ska klara sin uppgift. 

Vår bransch har en stor utmaning i att 
hitta ny arbetskraft. Samtidigt finns en hög 
ungdomsarbetslöshet. Här måste vi bli 
mycket bättre på att attrahera och möta 

Vi är en förening för dig som är företagare med anläggnings-
maskiner. Vår storlek ger oss också kraft att förändra saker 
och skapa bättre villkor för alla som jobbar med att bygga 
och underhålla Sveriges infrastruktur. 

Maskinentreprenörerna (ME) är en 
bransch- och arbetsgivarorganisation 
med över 4000 medlemmar och 
en del av Svenskt Näringsliv.

Det här ingår i ditt 
medlemskap
• Professionell rådgivning och experthjälp
• En kvalitetsstämpel för ditt företag
• Full koll på branschen
• Rabatter på dina inköp
•  Upp till 20 procent rabatt på 

branschanpassade kurser 
•  Kostnadsfri olycksfalls- 

försäkring

Anders Robertsson, 
Vd Maskin-
entreprenörerna

Jonas Thorstenson, 
Vd ME-skolan
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de förväntningar som unga ställer på ett 
roligt, omväxlande och utvecklande jobb. 

Vi är den första och enda bransch- och 
arbetsgivarorganisation som tar eget 
ansvar för kompetensförsörjningen.  
Det gör vi genom ME-skolan som 
fungerar som ett stöd till lokala skolor 
i landet och bygger på partnerskap 
med maskintillverkare som möjliggör 
tillgång till moderna maskiner. Idag har 
vi nio egna skolor i Sverige, från Svalöv i 
söder till Skellefteå i norr. 

Maskinentreprenörerna och våra med-
lemsföretag lägger bokstavligen grun-
den för den utveckling som är nödvän-
dig i Sverige. Vi skapar förutsättningar 
för ett grönare, rikare, tryggare och mer 
konkurrenskraftigt Sverige i världen.  
Den resan har redan börjat och vi fort-
sätter nu vidare mot målet med alla lär-
domar och erfarenheter vi vinner längs 
resan – välkommen att följa med!

Sverige ska skapa ett hållbart samhälle. Vi ska bygga ett 
modernt välfärdsland utan att förstöra möjligheterna för 
framtida generationer att skapa sig ett bra liv här på jorden. 

Jonas Strömberg, Värmlandsschakt, 
16 anställda. ME-medlem.
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Omställningen börjar  
med maskinentreprenörer
För att alla nya system för trans
porter och resurshantering ska 
bli verklighet krävs någon som 
lägger grunden. Människor med 
kompetens som vet hur man an
vänder maskiner och resurser när 

Sverige ställer om. Här är Maskin
entreprenörerna. Vi lägger grun
den för utvecklingen och skapar 
förutsättningar för ett grönare, 
rikare, tryggare och mer konkur
renskraftigt Sverige i världen.

Fyra teknikskiften som påverkar
FOSSILFRIA MASKINER
Forskare, myndigheter och 
maskin tillverkare är eniga: 
Framtidens entreprenadmaski-
ner är fossilfria. Elektrifiering 
blir en del av lösningen, liksom 
biodrivmedel och vätgas.  

DIGITALISERING
Ny digital teknik ökar effektivi-
teten för entreprenadmaskiner 
där användaren får omedelbar 
information om maskinens 
drifttimmar, bränsleförbrukning 
och position.

SJÄLVKÖRANDE MASKINER
Ny sensorteknik och sa-
tellitkommunikation skapar 
möjligheter för självkörande 
maskiner och fjärrstyrning.  
Inom geologisk mätning ökar 
användningen av drönarteknik.  

SAMVERKAN FRÅN START
Maskinentreprenören kommer 
in som en partner i en allt 
tidigare del av projektet. Det 
effektiviserar arbetet, sparar tid 
och pengar och ökar värdet av 
entreprenörens tjänster.  

SATSNINGAR
PÅ INFRASTRUKTUR
TILL 2033

FRAMTIDENS 
MASKINFÖRARE

Branschen efterfrågar cirka 1200 nya maskin-
förare per år, men tillgången är ännu alldeles 
för liten. Samtidigt ökar kraven på ny kom-
petens bland de redan yrkesverksamma i en 
bransch som präglas av snabb teknikutveck-
ling. ME-skolans utbildningar finns både på 
gymnasienivå och vuxennivå. VI erbjuder även 
utbildningar för professionella förare. 

ME-skolan är en unik satsning  
för att attrahera och utbilda  
nästa generations maskinförare.

Liam Lind, elevambassadör 
ME-skolan.

ME-skolan expanderar med ytterligare två utbildningscenter
ME-skolan har idag nio utbildningscenter 
i Sverige, från Svalöv i söder till Skellefteå 
i norr. Från och med hösten 2023 

tillkommer ytterligare två center, i Kiruna 
och Söderhamn. Varje år examineras ca 
220 elever från gymnasiet och yrkesvux 

genom ME-skolan vilket utgör drygt 
40% av alla som genomför utbildningen 
årligen i Sverige.

Hässleholm 
– Lund
Trafikverket vill satsa 
på en utbyggnaden 
av Södra stambanan 
och primärt sträcken 
Hässleholm–Lund.

Boden
I norra Svartbyn ska 
det svenskägda före-
taget H2 Green Steel  
bygga ett stålverk. 
De beräknar att 
producera cirka fem 
miljoner ton fossilfritt 
stål innan år 2030. 

Skellefteå
Northwolt blir Europas 
största batterifabrik 
med tillverkning av 
batterier och lagring av 
energi. Genererar ca 
3000 arbetstillfällen.

Varberg
Varbergstunneln 
är en cirka 3 km 
lång dubbelspårig 
järnvägstunnel under 
centrala Varberg. 
Färdigställd 2026. 

Göteborg
Västlänken är en  
dubbelspårig järn-
vägsförbindelse i 
Göteborg. 8 km  
varav 6 km i tunnel. 
Färdigställd 2026. 

Ånge
Björnberget kommer 
att bestå av 60 vind-
kraftverk och blir en 
av de största parkerna 
i Europa. 

Stockholm
Ny sträckning av E4,  
21 km lång. Drygt 17 km 
kommer att gå i tunnel. 
Förbifart Stockholm 
beräknas klart 2030.



ME växlar upp på  
Entreprenad Live  
i Göteborg 2023

www.entreprenadlive.se

Stora Infradagen 2023 på Waterfront  
26-27 januari 2023 

Hela branschens framtidsmöte med  
Live-Hub och Stora Infradagens ”Nxt Gen Live”

 ● Infrastrukturens beslutsfattare samlas för att diskutera  
framtidens behov och krav
 ● Hur ser infrastrukturens väg ut mot ett hållbart Sverige?
 ● Så kommer branschen locka till sig framtidens kompetens
 ● Framtidens teknik redan idag

VÄLKOMNA TILL ME:S NÄSTA STORA EVENT

Läs mer om Stora Infradagen 2023 me.se/storainfradagen/

https://entreprenadlive.se/event/goteborg-2023/

