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Byggregler
Samtliga byggnationer och konstruktioner ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som ställs
på byggnader i plan‐ och bygglagen, plan‐ och byggförordningen, Boverkets Byggregler och
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder). För ytterligare anvisningar se www.boverket.se. De
ska också uppfylla de speciella brand‐ och utrymningsföreskrifter som berörda myndigheter
fastlagt. Samtliga material ska vara klassificerade enligt gällande brandföreskrifter.
Det är ej tillåtet att affischera, måla eller ändra på Arenans ytbehandling på väggar och
övrigt material som ägs av Arenan utan tillstånd från Arenan. Det är heller inte tillåtet att
montera någon typ av tak ovanför montern som inte godkänts av Arenan.
Efter Evenemanget ska monterväggarna rensas från klammer, tejp, skruv, spik, häftkuddar
och liknande. Vägg som förstörts debiteras Utställaren. Vid önskemål om väggar i annat
utförande än det som ingår i upplåtelsen, ange ditt önskemål och en skiss till Svenska
Mässan i god tid innan Evenemanget.
Höjd byggnation
Arenan har en fastslagen maxhöjd på 2,5 m för uppbyggnad av montrar, detta gäller även
skyltar och dekorationer.
Dispens kan medges från den fastlagda maxhöjden, dock endast under följande
förutsättningar:
• Att tillstånd från närmaste granne inhämtas.
• Att inga arbeten med uppbyggnaden påbörjas förrän skriftligt tillstånd erhållits.
Arenan äger rätt att kräva nedmontering om inte tillstånd medgivits.
Eventuell avgift för höjdbyggnation med reklamexponering kan tillkomma.
För upphängning av tross, lampor, fästpunkter och andra etableringar på höjd skall
godkännas av Arenan.
Elinstallation
Elinstallation i monterytan får endast utföras av behörig/auktoriserad elinstallatör och endast
CE märkta produkter får användas. Kapslingsklass (IP-XX) på produkten anpassas efter
förhållandet. Om otillbörlig anslutning skadar distributionsnätet eller anslutna installationer
kommer Arenan att kräva skadestånd av Utställaren.
Säkerhet
Det åligger varje Utställare att vidta säkerhetsåtgärder för att säkerställa att gällande
lagstiftning och Arrangörens anvisningar följs så att risken för personskador minimeras
under Evenemanget.

Aktiviteter som av Arrangören uppfattas som störande för andra utställare eller besökare ska
avbrytas om arrangören meddelar Utställaren detta. Utställaren har ej någon rätt till
skadestånd, återbetalning eller annan ersättning med anledning av den avbrutna aktiviteten.
Med hänsyn till framkomlighet och utrymningsvägar är det inte tillåtet att ställa varor och
produkter utanför anvisad monteryta. Det är inte heller tillåtet att exponera skrymmande
varor på utsidan av monterväggarna.
Utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap, larmknappar och skyltar får ej blockeras
eller skymmas. Omfattande dekorationer, skyltning eller tak ovan utrymningsgångar får ej
förekomma. Samtliga montrar kommer att besiktas och godkännas utifrån Arenans
säkerhetskrav. Vänligen observera att det inte är tillåtet att nyttja annat än den tilldelade
ytan.
Brandföreskrifter
Inga levande ljus tillåts på mässan, och rökförbud råder på området. Förbud mot öppen eld
gäller på anläggningen, om inte tillstånd getts av Arenan. Det är inte heller tillåtet att förvara
gaser eller lättantändliga vätskor inom utställningsytan.
Allt material som ingår i byggnation av monter, såsom roll-up, backdrop, tyger etc. ska vara
brand impregnerat. Det är inte tillåtet att ha gasol inne i arenan. Förvaring eller hantering av
brandfarlig vätska eller gas, liksom andra tryckkärl, behöver anmälas och godkännas
skriftligen i god tid före evenemanget. Förbrukade rengöringstrasor indränkta med olja, fett
eller lösningsmedel ska förvaras i särskilda tättslutande, obrännbara behållare med
självstängande lock. Notera att tända stearin- eller värmeljus inte är tillåtet.
Motorfordon & Bränsle
Tanken skall vara försedd med låsbart lock, samt inte innehålla mer än 5 liter drivmedel.
När det gäller gasoldrivna fordon skall även huvudkran närmast tanken (behållaren) vara
låst. Batteriet ska vara urkopplat. Det är utställarens försäkring som gäller vid eventuell
skadegörelse, stöld m.m.
Visning av produkter/varor
För att skydda människors hälsa, säkerhet och miljö finns inom EU gemensamma
säkerhetskrav som tillverkaren måste uppfylla för att fritt få sälja och marknadsföra
produkter. Vissa produkter måste vara märkta med det så kallade CE‐märket för att få säljas
och marknadsföras inom EU. Om en produkt är märkt betyder det att produkten förutsätts
uppfylla de grundläggande säkerhetskraven i
ett eller flera EU‐direktiv. Utställaren ansvarar för att de produkter eller ämnen som används
eller visas vid ett Arrangemang inte medför risk för ohälsa och olycksfall samt i övrigt
uppfyller kraven enligt vid var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
Det är ej tillåtet att utställa brandfarliga och/eller explosiva varor eller annat som Arenan
betecknar som olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Endast sådana föremål som av Arenan
bedöms överensstämma med den aktuella mässans inriktning och uppfyller skäliga krav får
ställas ut. Det åligger Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet
från monterytan om föremålen inte uppfyller kriterierna som giltigt föremål.

Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan
ersättning av Arenan för kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med
anledning av Arenans beslut enligt ovan.
Arenan friskriver sig från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att
bestämmelserna ej följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter Arenan för alla
utgifter och skador till följd härav.
Vid händelse förorsakad av Utställaren som leder till att larm i arenan utlöses med resultat
att utryckningsfordon kommer till arenan är Utställaren ersättningsskyldig för kostnaden för
sådan utryckning.
Utställda varor får ej avlägsnas under pågående Evenemang eller demontering av monter
utan speciellt tillstånd från Arenan.
Gods
Utställare som har skrymmande utställningsgods som ej kan transporteras fritt i
utställningsgångarna skall ta kontakt med Arenan i god tid före utställningen för planerande
av intransport.
Gods eller utställarens föremål får ej placeras utanför monternytan
Arbetsmiljö
Utställare har ansvaret för att gällande arbetsmiljöbestämmelser iakttas inom lokalytan.
Detta innebär bl.a. att dessa ska:
• Känna till och tillämpa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt de
föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket och Räddningsverket som gäller
för verksamheten.
• Ha nödvändig kunskap för att kunna utöva ansvar och befogenheter samt förfoga
över de ekonomiska resurser som behövs för att åtgärda akuta arbetsmiljöproblem
och brandskyddsåtgärder.
• Informera anställda och anlitade uppdragstagare samt företag om för verksamheten
gällande arbetsmiljö‐ och brandskyddsföreskrifter och om hur olyckor och ohälsa ska
undvikas.
• Regelbundet inventera arbetsmiljön och omgående informera Arrangör om inträffade
olycksfall, tillbud och iakttagna risker.
• Ha arbetsmiljö‐ och brandskyddskunskaper som är tillräckliga för att utföra
ovanstående uppgifter.
• Anmäla till Arenan om det finns anledning till antagande att våld eller hot kommer att
riktas mot Evenemanget.
Barn
Området är en byggarbetsplats under in- och utflyttning, där stora truckar och maskiner rör
sig på Arenan. Av detta skäl är det inte tillåtet för minderåriga under 18 år att vistas i Gate 1
och Gate 2, lastfar samt mässgolv på Arenan under in- och utflyttning då det är att betrakta
som en byggarbetsplats.
Försäkring
Stockholm Live eller Workman Event ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer
före, under eller efter Evenemanget på material, varor eller dekor oavsett om skada

uppkommit genom försummelse av Arenan eller Workman Event eller av personal för vilken
Arenan eller Workman Event ansvarar.
Utställaren skall ha ett fullgott försäkringsskydd. Därför debiteras alla utställare en
utställarförsäkring. Om utställare uppvisar intyg på att de har en försäkring som motsvarar
ställda krav krediteras utställarförsäkring
Utställaren ansvarar för att material, utrustning och personal som utställaren tar med sig till
arenan är försäkrad.
Fordon som ska lyftas/truckas upp av Arenan/Workman Event på podier krävs antingen
egen lyftanordning och en ansvarig person på plats eller ett skriftligt godkännande att
Arenan/Workman Event kan lyfta upp fordonet utan ansvarig på plats. Det är utställarens
försäkring som gäller vid ev. ”lyft”skador.
Bevakning
Arenan ombesörjer allmän vakthållning, men påtar sig inget ansvar för utställda varor. Efter
stängningstid finns ingen bemanning som endast bevakar utställarytorna. Tänk därför på att
inte lämna värdesaker i monterytan.
Ackreditering
Giltig ackreditering i form av utställararmband (personliga) för monterpersonal kvitteras ut
vid inflyttning i Gate 2 och gäller för entré till mässan. Antalet armband står i relation till
storlek på monter:
0-5 kvm = 1 armband
6-15 kvm = 6 armband
16-30 kvm = 8 armband
31-50 kvm = 10 armband
51-100 kvm = 12 armband
Över 100 kvm = 14 armband
Önskemål om utställararmband utöver de tilldelade för montern debiteras 100 kr exkl moms
per antal utställararmband som överskrider de tilldelade. Utställararmbandet gäller för entré
genom mässentrén. Separata band delas ut under uppbyggnad och nedrivning.
Varje monter tilldelas en (1 st) badge (0-30 kvm) alt två (2 st) badgar (31-100 kvm) som i
kombination med utställararmbandet ger access till funktionärsläktaren. Utställare som
missbrukar utställararmband kan komma att nekas tillträde till arenan.
Armband för bygg/riv, utställararmband, parkeringsbiljett (vid bokad parkering), badge och
övrig information hämtas i barack utanför Gate 2 innan inlastning på mässan.
Reklam/Marknadsföring
Det är inte tillåtet för utställare att inom eller utom arenaområdet genom skyltning hänvisa till
utställningen. Politisk propaganda får ej förekomma i montern eller på annan plats inom
arenaområdet. Det är inte heller tillåtet att utanför den egna montern sprida reklam utan
Arenans tillstånd.

Utställare listas på hemsida och i app. Arenan frånsäger sig allt ansvar för eventuella
felaktigheter i dessa.
Utställare är medvetna om att de ej har ensamrätt på produkter och att det kan finnas andra
utställare som säljer/marknadsför samma produkter under Evenemanget.
Utställaren ansvarar för att ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och
försäljning på ett sätt som inte stör eller stöter sig med andra utställare och besökare. All
muntlig och skriftlig information skall vara vederhäftig och förenlig med
marknadsföringslagen.
Utställaren har EJ rätt att använda Evenemangets namn och officiella logga i sin
marknadsföring.
Utställaren kan köpa till exponering i evenemanget officiella app, exponering på LED-band
eller Mediakub inne i arenan under evenemangets genomförande.
Ljud & Bild
All uppspelning av musik, visning av film, fotografering eller liknande i Mässans Lokaler ska
följa vid var tid gällande lagar, förordningar och föreskrifter, t.ex. lagen om upphovsrätt.
Utställare själv ansvarar för all eventuell musik som framförs publikt i montern under mässan
redovisas. Detta ska i förekommande fall redovisas till Sveriges Tonsättares Internationella
Musikbyrå (STIM), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Kontaktinformation; STIM,
0200-11 03 01, licens@stim.se, SAMI, marknad@sami.se (om du inte är avtalskund),
kund@sami.se (om du redan är avtalskund).
Systemkamera eller annan professionell ljud-och bildinspelningsutrustning får inte tas med in
i Arenan. Mobilkamera och liten kompaktkamera är tillåtet.
Mat & dryck
Arenan ansvarar för all servering av mat, dryck och konfektyr eller dylikt inom anläggningen
genom exklusivt avtal med underentreprenör. Detta innebär att försäljning/sponsring med
och/eller utdelning av mat, dryck, konfektyr eller dylikt inte är tillåten.
Heliumballonger
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att använda sig av heliumballonger. Däremot är ballonger
fyllda med vanlig luft godkända.
Avfall/Sophantering
Varje enskild monter ansvarar för att skräp kastas i avfallsstation. Vänligen respektera och
sortera utifrån de avfallsfraktioner som finns. För kvarlämnat osorterat avfall debiteras
Utställare.

Kvarlämnade föremål
Föremål som kvarlämnats i montern efter sista genomförandedag kan Arenan låta bortföra
på Utställarens bekostnad och ansvar.
Klagomål
Klagomål på tilldelad monterplats skall framföras i god tid innan monterplatsen tagits i
besittning. Skulle Arenan inte kunna tillhandahålla monterplats som har beställts, är
Utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som
av omständigheterna kan påkallas. Kan Arenan överhuvudtaget inte erbjuda annan plats
eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Arenan ansvarar, äger Utställaren
rätt att återfå inbetald monterhyra. Utställaren kan inte yrka ersättning för ekonomiska
förluster i samband med utebliven monterplats. Utnyttjar Utställaren monterytan har
Utställaren ej rätt till någon kompensation.
Särskild händelse
Skulle, på grund av omständigheter över vilka Arenan ej råder, inskränkningar med
avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten ske, är Utställaren ej
berättigad återfå monterhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form
av skadestånd.
Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, brand eller
annan härmed jämförlig händelse, Arenan nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av
utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart
utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats samt erhålla kompensation
för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Här utöver äger
Utställaren ej rätt till någon form av skadestånd.
Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas med anledning av åtagande
enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av Utställaren.
Behandling av personuppgifter
Utställaren medger att tillgängliga uppgifter om honom får lämnas till tredje part, Svenska
Mässan och bli kontaktad i samband med att information om Evenemanget.
Solna, 2020-06-02

