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BEKKESTUA: Peab bygger ny stasjon.
Peab Anlegg har fått i oppdrag av Kollektivtran-
sportproduksjon AS å utføre grunnarbeider på Bekkestua
stasjon i forbindelse med oppgradering av Kolsåsbanen.
Kontraktssum er 73,9 millioner kroner eks. merverdiav-
gift. Arbeidene består av grunnarbeider, fundamente-
ring, betongarbeider og bygging av nye plattformer med

plattformtak for Bekkestua stasjon. Parsellen strekker seg
over en lengde på 340 meter. Arbeidene starter i begyn-
nelsen av mars og skal ferdigstilles i desember 2010.
– Dette er den andre entreprisen i forbindelse med opp-
graderingen av Kolsåsbanen vi er tildelt i løpet av et år.
Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med denne
kontrakten, sier anleggsdirektør Thorbjørn Eng.

Fikk
forsvars-
ordre
BILLINGSTAD: Kitron
ASAs datterselskap
Kitron AS har mot-
tatt nye ordrer fra
Kongsberg Gruppen
på rundt 20 mil-
lioner kroner. Ifølge
en pressemelding
skal produktene
leveres i første
halvår 2010, og
inngår i Kongsberg
Gruppens våpensty-
ringstyringssystem
Protector.

Marit Helland

Motto. Siden han
startet for seg selv
som snekker for 20 år
siden har Ivar Rune
Ansnes levd etter
mottoet «Vær litt
bedre». I går fikk han
Askerladdprisen for
innsatsen.

Ansnes satte opp sin første tømmer-
hytte som 18-åring på hjemstedet
– en liten gård i Ålvundfjord. I dag
styrer og eier Asker-bosatte Ivar
Rune Ansnes en virksomhet som
i fjor omsatte for rundt 310 millio-
ner kroner, med et overskudd på 15
millioner kroner før skatt . Rundt
100 ansatte jobber i virksomheten,
og Hvalstad-firmaet regner med å
ansette ytterligere mellom fem og
ti i år.

Under en seremoni i går, torsdag,
fikk Ansnes utdelt Askerladdprisen
for 2009 av Nordea. I begrunnelsen
for prisen la juryen vekt på den suk-
sessen Ansnes AS har vist gjennom
fokus på fagkunnskap og kvalitet.

– Det er en inspirasjon å se at et
selskap lykkes i et marked preget av
sterk konkurranse på den måten,
fremholder Ole Hognes fra Nordea
Asker, som overrakte prisen.

Holdninger og krav
– Det er veldig hyggelig å bli lagt
merke til. Vi holder jo på med vårt,
og er fortsatt en liten bedrift sam-
menlignet med de store, sier Ivar
Rune Ansnes selv.

Litt av årsaken til suksessen lig-
ger trolig i holdningene, tror han.

– Hardt arbeid og gode holdnin-
ger fra mitt barndomshjem er årsa-
ken til at jeg er kommet dit jeg er i
dag, sier Ansnes.

– Helt fra da jeg startet å ansette
folk i 1988 har jeg vært opptatt av at
vi skulle være litt bedre enn konkur-
rentene. Vi skulle jobbe for å være
mer nøyaktige, byggeplassene våre
skulle være ryddigere, vi skulle være
penere i tøyet og hyggeligere. Vi har
hatt den filosofien at én kunde blir
til flere kunder, og har klart å vokse
på grunn av et godt rykte i jungelt-
elegrafen, sier Ansnes.

Gode holdninger har han også for-
søkt å påvirke til i en rekke styre-
verv og engasjement han har hatt
i byggfagrelaterte foreninger.

Han startet som snekker akkurat
da Norge var på vei inn i nedgangs-
tider på slutten av 80-tallet. Det
mener han selv var en flott tid å
starte på, fordi det skjerpet konkur-
ransen om å være best, og det var
enkelt å få tak i dyktige fagfolk.

– Jeg liker utfordringer, og det å
bygge opp noe fra bunnen var en
utfordring, mener han.

Variert virksomhet
For folk flest er Ansnes de siste
årene blitt kjent i media som
«Røkke-snekkeren», fordi han set-
ter opp Kjell Inge Røkkes hus på
Konglungen. Det vil stå ferdig til
sommeren. Han var også mannen
bak prinsesse Märtha Louise og Ari

Behns utvidelse på huset i Lomme-
dalen. Men Ansnes driver på med
langt mer enn det.

– Jeg har forståelse for at det
er interesse knyttet til Røkke-pro-
sjektet, men det blir feil når folk
sier «Ja, deg har vi jo ikke råd til å
bruke, for du bygger jo for Røkke».
Det blir misforstått. Vi holder
på masse andre ting. I Asker og
Bærum har vi satt opp flere bar-
nehager, vi har bygget Gamle Vet-
tre skole om til leiligheter, og har
hatt flere oppdrag for å rehabilitere
hus for Veivesenet. Av andre pro-
sjekter kan nevne restaurering av
Ekeberg Hovedgård og prosjektet
Sofienlund, der vi fikk kulturmin-
neprisen. Selskapet har for øvrig
også mottatt Arkitektprisen og har
vært nominert til Byggeskikkprisen
i Asker.

I tillegg til rehabilitering, er
nybygg en del av virksomheten.
Ved siden av privatpersoner, har
Ansnes hatt mye å gjøre for det
offentlige som eksempelvis Oslo
kommune, Bærum kommune,
Statsbygg og Statens vegvesen.

– All vår virksomhet er konkur-
ranseutsatt, og vi vinner oppdragene
våre i priskonkurranse, sier han.

Ansnes har jobbet med å bli en

mest mulig komplett totalleveran-
dør. Det har skjedd ved at han har
kjøpt en del selvstendige selskaper.
Det har ført til at man under Ans-
nes-paraplyen nå finner både rør-
leggere, murmestre, snekkere og
elektrikere.

De siste årene har Ansnes Grup-
pen doblet omsetningen hvert år.
Den veksten vil ikke kunne fort-
sette.

– Nei. Det har vært mye snakk
om finanskrisen. Selv merket vi
ikke noe særlig til denne krisen

fordi vi har hatt langsiktige kon-
trakter. Først nå i 2010 vil vi merke
noe til krisen, derfor budsjetter vi i
år med omtrent samme omsetning
og overskudd som i fjor, opplyser
han.

Lokalt i Asker har firmaet enga-
sjert seg ved å sponse fotballen.
Ansnes selv er blitt glad i Asker.

– Det er et bra sted å bo, og et
godt sted å vokse opp for våre to
døtre på 15 og 17 år, mener han.
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«Litt
bedre»
i 20 år

Askerladd-
prisen til
Ivar Rune
Ansnes

FRA TØMMERHYTTE TIL MILLIONBEDRIFT: Han satte opp sin første tømmerhytte som 18-åring. I dag styrer og eier Ivar Rune Ansnes Ansnes på
Hvalstad som i fjor omsatte for 310 millioner kroner. Rundt 100 ansatte jobber i selskapet. Fra venstre: Ivar Rune Ansnes, driftsleder Truls Kristiansen,
leder Henrik Sveen fra Ansnes Murmestrene og Per Holtermann fra Ansnes Holtermann VVS. FOTO: KARL BRAANAAS

Dette er juryens begrunnelse
for å gi Askerladdprisen for
2009 til Ansnes:

«Ansnes er et unikt lag med hånd-
verkere i Asker som kjennetegnes
ved sin fagkunnskap og kvalitet.
Ansnes AS, som består av seks
tradisjonsrike mesterbedrifter,
har over flere år gjennomført flere
krevende nybygg, rehabiliterings-
oppdrag og restaurering av gamle
bygg. I sin begrunnelse for årets
prisvinner har juryen lagt vekt på
den suksessen Ansnes AS har vist

gjennom fokus på fagkunnskap
og kvalitet. Det er en inspirasjon
å se at et selskap lykkes i et mar-
ked preget av sterk konkurranse
på denne måten».

Selve Askerladdprisen er en
bronseskulptur som symboliserer
Askerladden i det kjente eventy-
ret – samt et diplom. Prisen ble
innstiftet i 1984 av den daværende
Kreditkassen i Asker, og er en
anerkjennelse for bedrifter, insti-
tusjoner eller enkeltpersoner som
har gjort en ekstra innsats innen
næringslivet.

Derfor fikk han prisen

HEDRET: Ivar Rune Ansnes (nr to fra høyre) fikk i går overrakt Askerladdprisen
av ass. banksjef Ole Hognes (t.v.) i Nordea. De to andre er prosjektlederne Tonny
Andersen (med blomster) og Håkon Arnstorp (med diplom). FOTO: TORE GURIBY


