
 

 

Säkerhetsföreskrifter Brunnby Lantbrukardagar 2020 

Säkerhet 

• Säkerhetsavstånd vid körning 

• Utställningsobjekt skall vara säkert uppställda 

• Vi kommer betona föräldrars ansvar vid entrén 

• Sjukvårdsmaterial i Infotält 

• Hoppackning i monter får ske efter kl.17.00 den 2 juli. Ingen uttransport med fordon får 
ske förrän kl.17.15 från mässområdet. Om utställare avviker från dessa tidsangivelser 
förbehåller sig HS Konsult rätten att fakturera utställaren 5 000kr/fordon och per monter. 

Grundkrav enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 8§ 

Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning 
eller annan teknisk anordning ska 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. 

En teknisk anordning som inte uppfyller kraven i första stycket får visas på mässor, utställningar 
eller liknande om det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att anordningen inte får 
släppas ut på marknaden eller avlämnas för att tas i bruk förrän den uppfyller kraven. Sätts 
anordningen i funktion ska tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas mot olycksfall. 

Anvisningar för anordningens montering, installation, användning och skötsel samt övriga 
uppgifter om anordningen som är av betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall 
(produktinformation) ska medfölja vid avlämnandet genom tydlig märkning, i form av handlingar 
eller på annat sätt. Information av särskild betydelse för arbetsmiljön ska lämnas vid 
marknadsföring av anordningen. (Paragrafen ändrad genom 2008:295). 

Skyddsbestämmelser 

Traktorer eller maskiner som har mekanismer upplyfta skall säkerställa att dessa mekanismer 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 tillse att vassa eller skarpa ytor från utställande material är skyddade för mässbesökare. 
Explosiva varor och andra produkter som av Brunnby Lantbrukardagar bedöms olämpliga ur 
säkerhetssynpunkt får inte utställas. 

För användare av tryckkärl under mässan skall Utställaren inhämta särskilt tillstånd av Brunnby 
Lantbrukardagar. Utställda varor skall överensstämma med statliga 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. 

Brunnby Lantbrukardagar friskriver sig från allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att 
bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren har att ersätta Brunnby 
Lantbrukardagar för alla utgifter och skador till följd härav 

 



 
 

Demonstrationer av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka personskador 
får ske endast på av Brunnby Lantbrukar anvisad demonstrationsplats och med tydlig 
avgränsning av skyddsområde mellan maskin och mässbesökare. 

Om ni ska demoköra vid er monter tänk då på skyddsavstånd för publik.     

Vid lossning och lastning i monter eller utställningsområde skall alltid skyddsavstånd vara 
uppfyllt: 

Lossning skall skyddsavståndet för person vara dubbla längden av det avstånd mellan 
upplyftande maskins arbetsredskap och det lyfta materialets avstånd till marken. Exempelvis en 
lastmaskin med lyfthöjden 5 meter från marken som lyfter upp ett material – blir skyddsavståndet 
10 meter från maskinens lyftområde (lyftområde är det område på lastaren där materialet är 
upphängt/uppfästat) 

Lossning med kran med lyft upp till 10 meters höjd från marken – blir skyddsavståndet 20 meter 
från maskinens lyftområde (lyftområde är det område på kranen där materialet är 
upphängt/uppfästat) 

Vid behov av särskilda säkerhetsrisker med utställningsmaterial som har stor utformning eller hög 
vikt skall utställaren ha personliga avskärmningsvakter eller kontakta Marcus Eriksson tel: 070-
252 62 25. 

Allmän bestämmelse vid körning inom mässområdet 

Fordon som måste framföras under mässans öppettider i mässområdet skall beakta väjningsplikt 
och hastighetsgränsen max 10km/tim. 

Terränghjulningar eller fyrhjulingar får framföras med väjningsplikt och hastighetsgränsen max 10 
km/tim och dessutom skall föraren av dessa fordon bära skyddshjälm om skyddsram saknas. 

Vid demonstrationskörning med maskiner håll säkra avstånd till personer på marken, generellt 10 
m som minimiavstånd och för maskiner med risk för stenkastning ex. vallhuggare 20 m. 

Utställare som skall fylla på eller flytta utställningsmaterial skall beakta säkerheten mot 
mässbesökare och utställare. 

 

Genom att boka monter på Brunnby Lantbrukardagar har jag accepterat Säkerhetsföreskrifterna 

för Brunnby Lantbrukardagar 2020. Dokumentet finns på hemsidan 

www.brunnbylantbrukardagar.se och finns hänvisade till i er bokningsbekräftelse. 

http://www.brunnbylantbrukardagar.se/
http://www.brunnbylantbrukardagar.se/

