
 
Hei, 
Nå nærmer det seg Vei og Anlegg, og vi gleder oss. 
 
INNFLYTTNING: 
For å sikre god flyt på innkjøringen av utstyr er det viktig at dere følger denne innkjøringsplanen: 
 

Dato Tid Størrelse på stand 
6. mai 2022 07:00 – 22:00 (stands  over 500 m2) 
7. mai 2022 07:00 – 22:00 (stands over 100 m2) 
8. mai 2022 07:00 – 22:00 (stands  over 50 m2) 
9. mai 2022 07:00 – 22:00 Alle 
10. mai 2022 07:00 – 20:00  

 
Det vil altså si at alle utstillere som har stands over 500 km2 må komme med sine maskiner den 6. mai 
mellom 07:00 – 22:00.  De som har stands mellom 100 – 499 km2 må komme 7. mai osv.  
 
De utstillerne som har behov for mellomlagring av hjulgående utstyr, vil felt A og B på forplassen (den store p-
plassen foran messebygget) være tilgjengelig for dette fra 2 mai. 
NB! Det vil ikke være vakt på forplassen, så utstyr står på eget ansvar.  
 
På grunn av store og tunge maskiner må dere holde minimum 5 meter avstand når dere kjører inn – dette vil 
bli passet på av vekterne på stedet – vi ber om at dette respekteres. 
 
Når dere skal plassere maskinene på deres stand området, må dere påse at det er minimum 2 meter mellom 
hver maskin (gjelder hall A – B – C og E), for hall D er kravet 3 meter mellom hver maskin.   
 
UTKJØRING: 
Demonteringen er satt opp til følgende tider: 
 

Dato Tid  
14. mai 2022 18:30 – 24:00  
15. mai 2022 07:00 – 20:00  
16. mai 2022 07:00 – 20:00  
17. mai 2022 07:00 – 20:00 OBS! Siste demonteringsdag! 

 
Det er viktig at samme utkjøringsregime blir fulgt som på innkjøringen – det vil si 5 meter avstand mellom 
kjøretøyene. Det vil bli mulig å mellomlagre maskiner på felt A og B foran messesentret (den store p-plassen 
foran messebygget). Der vil vi ha nattevakt fra 16. – 18. mai. 
 
Alle maskinene må være ute av messeanlegget i løpet av 17. mai.  
 
Vedlagt ligger reglement for Nova Spektrum. 
https://novaspektrum.no/reglement/  
 
 
Med vennlig hilsen 
Tommy Svendsen 
Teknisk konsulent/ tecnical consultant 
Tlf.: 97 57 45 17  
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