
 

Säkerhetsföreskrifter 2018 

 
 

Säkerhet 
 

 Säkerhetsavstånd vid körning ska vara så stora att ingen kan komma till skada under 
körningen. Ansvarig för att detta uppfylls ligger på föraren av fordonet   

 Utställningsobjekt skall vara säkert uppställda    

 Vi engagerar skyddsingenjörerna Torsten Ivarsson och Joel Persson, Human Miljö som 
besöker alla montrar måndagen den 25 juni och tisdagen den 26 juni. Skyddsingenjörerna 
finns på plats under hela första utställningsdagen 27 juni och under eftermiddagen den 
sista utställningsdagen 28 juni. 

 Vi kommer att betona föräldrars/målsmans ansvar för sina barn under vistelsen på 
mässområdet. 

 Akutsjukvårdspersonal kommer att finnas på plats under mässans öppettider och kan 
tillkallas från mässans info-tält eller av Borgby Fältdagars personal 

 Hoppackning i montern får ske först efter kl. 17:00 den 28 juni. Ingen uttransport är 

tillåten förrän efter kl. 18:00 från mässområdet  

Krav enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 8§  
 
Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning 
eller annan teknisk anordning skall se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot 
ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till 
försäljning. 
 
Ett sätt att uppfylla detta är att bygga maskinen i enlighet med EU:s maskindirektiv och 
traktordirektiv. CE märkningen är tillverkarens försäkran att maskinen uppfyller direktiven. 
En icke CE märkt maskin (t.ex prototyp) kan visas på mässor men måste då tydligt vara uppmärkt 
och inte vara tillförsäljning innan försäkran är utförd. Maskinen måste uppfylla grundkraven vad 
det gäller säkerheten. 
 

Säkerhetsbestämmelser 
 
Traktorer eller maskiner som har utrustning upplyfta skall säkerställa att dessa ej kan ändra läge 
som kan orsaka personskador. Hydraulkolvar mm. ska vara mekaniskt spärrade. 
Utställda maskiner, traktordäck mm. ska vara fixerade för att förhindra vältningsrisk. Utställare 
skall se till att vassa eller skarpa ytor från utställande material är skyddade för mässbesökare. 
Explosiva varor och andra produkter som av Borgeby Fältdagar bedöms olämpliga ur 
säkerhetssynpunkt får inte föras in på utställningsområdet.  
 
För användande av tryckkärl, gas, grill, varma kärl eller annan utrustning med explosion eller 
brandrisk - inhämta särskilt tillstånd från Borgeby Fältdagar och säkerhetsansvarig. Kontakta 
också Räddningstjänsten för information om användning av gas och tryckkärl i stora 
folksamlingar. Kontaktperson: Styrkechef Nils Persson  tel. 0709-35 14 02 
 

För utställare i Stortältet:  
Utställare i stortältet ska visa tillräcklig hänsyn till andra utställare och besökare genom att ha en 
ljudnivå i montern som är normal för att presentera den produkt eller tjänst man visar. Det är inte 
tillåtet att använda störande ljud eller musik - tänk på de personer som har tinnitus eller 
hörselproblem. 
 



Utställda varor skall överensstämma med myndigheters och kontrollorgans bestämmelser och där 
så erfordras vara försedda med godkännande från dessa. Utställare erinras om sina skyldigheter 
enligt arbetsmiljölagen vid utställning av maskiner mm. 
 
Borgeby Fältdagar friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att 
bestämmelser inte följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren har att ersätta Borgeby 
Fältdagar för alla utgifter och skador till följd härav. 
 
Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka personskador får 
ske endast på av Borgeby Fältdagar anvisad demonstrationsplats och tidpunkt och med tydlig 
avgränsning av skyddsområde mellan maskin och mässbesökare. 
 
Om ni ska ni köra i er monter tänk då på skyddsavstånd för publik. 
 

Vid lossning och lastning i monter eller utställningsområde skall 
alltid skyddsavstånd vara uppfyllt 
 
Vid lossning/lastning skall skyddsavståndet för person vara dubbla längden av det avstånd mellan 
upplyftande maskinen/kranens arbetsredskap och det lyfta materialets avstånd till marken.  
 
Exempelvis en lastmaskin/kran med lyfthöjden 5 meter från marken som lyfter upp ett material – 
blir skyddsavståndet 10 meter från maskinens lyftområde (lyftområde är det område på 
lastaren/kranen där materialet är upphängt/uppfästat) 
 
Ansvaret för alla regler kring lyft följs ligger hos maskinföraren/kranskötaren. 
 
Vid behov och särskilda säkerhetsrisker med utställningsmaterial som har stor utformning eller 
hög vikt skall utställaren ha personliga avskärmningsvakter eller kontakta skyddsingenjören 
Torsten Ivarsson 0709-28 11 21. 
 

Allmän bestämmelse vid körning inom mässområdet 
 
Inom hela utställningsområdet gäller vägtrafikförordningen d.v.s. högerregeln gäller. 

Hastighetsbegränsning på 10 km/t gäller hela området. Förare av terränghjuling eller fyrhjuling 
ska bära skyddshjälm om skyddsbåge saknas. 
 
På utställningsområdet gäller i princip samma regler som för ett gångfartsområde d.v.s. som 
fordonsförare har du väjningsplikt mot gående. 
 
Utställare som skall fylla på eller flytta utställningsmaterial skall beakta säkerheten mot 
mässbesökare och utställare 
 
Trafiken i mässområdet är enkelriktad enligt utställningsplanen och skyltning på plats. 
 
Vid demonstrationskörning med maskiner håll säkra avstånd till åskådare och personer på 
marken, generellt 10 m som minimiavstånd. För maskiner med risk för stenkastning ex. 
vallhuggare 20 m. 

 
Jag har läst och förstått Säkerhetsföreskrifter för Borgeby Fältdagar 2018. Jag har på samma 
sätt tagit del av ”Allmänna villkor för utställare på Borgeby Fältdagar 2018” och accepterar dessa.  

 
Ort och datum 

_________________ 

Underskrift   Företag och monternummer 

_________________________  _________________________ 

Skicka tillbaka till: HIR Skåne AB, Borgeby Fältdagar, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred 


