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INFORMATION A-Ö  
Alkohol 
Tänk på att all alkohol som påträffas i anläggningen som inte är beställd via Great Event Catering XPO AB kommer att beslagtas, eftersom alko-
hollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Scandinavian XPOs lokaler. För vidare information eller beställning, kontakta Johan Stridh  
på Great Event Catering XPO AB, https://greateventscatering.se/montercatering/ 
montercatering@greatxpo.se

Avfall 
Utställare/arrangörer skall själva ombesörja bortforsling och sortering av sitt avfall i hyrd yta för återvinning vid stationer som tillhandahålls av  
Scandinavian XPO. Vi debiterar 630 kr/timme för grovstädning samt 300 kr/kbm för kvarlämnat avfall.  

 
Barn  
Scandinavian XPO är en arbetsplats, stora truckar rör sig i lokalerna och av detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna 
under in- och utflyttning. Vänligen respektera förbudet för era barns och våra truckförares säkerhet. Tack för visad hänsyn! 

 
Brandföreskrifter  
Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i våra lokaler. Vi har automatiskt brandlarm i våra mässhallar och hela anläggningen är försedd med 
sprinkler. Larmet är kopplat direkt till SOS och våra rökdetektorer är mycket känsliga. Utryckning orsakat av utställare/arrangör debiteras. Vid 
utlöst brandlarm tjuter en siren varvat med talade meddelanden på svenska och engelska, som informerar om att anläggningen måste utrymmas 
– återsamlingsplatsen är vid västra parkeringen (hotellparkeringen) som är markerad med skylt.  
OBS! Allt dekorationsmaterial som används måste vara brandbeständigt.  
Vid matlagning m.m. måste det vara god ventilation i hyrd yta. Vid frågor vänligen kontakta Claes Kollstedt Vid all form av öppen låga och hand-
havande av brandfarliga vätskor måste tekniskt ansvarige på Scandinavian XPO kontaktas, Claes Kollstedt claes.kollstedt@scandinavianxpo.com  
tel: 070 037 06 00.  

 
Elinstallation  
Alla elektriska installationer och utrustning skall vara utförd enligt gällande föreskrifter. All inkoppling på Scandinavian XPOs fasta installationer 
skall ske genom Scandinavian XPOs försorg. Elnätet har 230 V 1-fas och 400 V 3-fas 50Hz och alla uttag är skyddsjordade. Elinstallation i hyrd 
yta får endast utföras av behörig elinstallatör. Om otillbörlig anslutning skadar distributionsnätet eller anslutna installationer kommer Scandinavi-
an XPO att kräva skadestånd av det företag som är ansvarigt för anslutningen.   
Elnätet är alltid spänningsförande, dvs. nattström behöver ej beställas. Då mässvägg nyttjas kommer vi att ovanpå väggarna monteras våra 
elcentraler för elnätet till montrarna och dessa såväl som övriga elcentraler i anläggningen får inte blockeras.  
All användning av el debiteras, och uttagen får inte användas utan att beställning är gjord. 

 
Fordon  
För belastning av golvet se mer info under ”Golv”.   
Workman Event hanterar all intern logistik samt trucktjänst, Workman Event bistår även med uthyrning av liftar med och utan personal.  
För mer information, kontakta Workman Event, tel: 08-410 356 60 eller e-posta: monterservice-xpo@workman.se  
För att få köra in fordon i lokalerna måste godkännande ges av Scandinavian XPO. Alla bilar och motorcyklar skall vara fulltankade  
med låsbart tanklock, och det skall finnas en brandsläckare vid varje yta med fordon. För mer information, Linus Lundin, Workman Event,  
tel: +46 766 33 17 68. linus.lundin@workman.se   

 
Garderober  
Garderoben finns på anläggningen och eventuell nyttjande av denna stäms av med Scandinavian XPO.  



 
Gasol  
Utställare som vill använda gasol ska anmäla detta till Workman Event, monterservice-xpo@workman.se,  
senast 3 veckor före mässan för vidare instruktioner.   
Gasol och andra tryckkärl får inte förvaras inne i lokalerna under natten.  

 
Golv  
Hall 1: Betonggolv, Golvlast 10kN/kvm – axeltryck 210kN/axel. 
Hall 2: Betonggolv, Golvlast 10kN/kvm – axeltryck 50kN/axel. 
Hall 3: Betonggolv med epoxi finish, Golvlast 10kN/kvm – axeltryck 50kN/axel. 
Generellt gäller axelavstånd på 4,8 m med hjulavstånd på 1,85 m.  
All skada och åverkan på golvet repareras av Scandinavian XPO och bekostas av utställare/arrangör som hyrt ytan. För frågor om vad  
som är tillåtet kontakta Workman Event, monterservice-xpo@workman.se.  

 
Heta arbeten  
Vänligen kontakta brandskyddsansvarig på Workman Event, monterservice-xpo@workman.se senast 3 veckor före mässa/evenemang för vidare 
instruktioner.

 
Internet  
Scandinavian XPO erbjuder sina kunder och utställare trådbunden anslutning mot en kostnad, och trådlös wifi anslutning till internet gratis.   
Den trådbundna anslutningen beställs i förväg och infrastrukturen bygger på ett switchat och redundant nätverk med hög kapacitet och  
tillförlitlighet. Adresstilldelning sker via DHCP.  
Scandinavian XPO ansvarar inte för kunders och utställares egna datorer och/eller applikationer.    
Det trådlösa nätverket har stöd för 802.11n/ac. Egna trådlösa routrar och nätverk samt annan sändande radioutrustning är ej tillåten då dessa 
kan störa Scandinavian XPO trådlösa nätverk. Vid speciella behov, kontrollera alltid med tekniska avdelningen: monterservice-xpo@workman.se 
Ska ni t ex. livesända, ansluta mot servrar eller demonstrera något online, rekommenderas alltid trådbunden anslutning.

 
Källsortering i mässhallarna  
Under in och utflyttning finns Miljöstationer utplacerade i mässhallen, likaså under pågående mässa/event finns dessa i anslutning till  
mässhallen. På stationerna sker sorteringen i fyra fraktioner; Trä, Wellpapp, Plast och Brännbart.  
I gångarna under eventet placeras Mässpapperskorgar ut för mindre mängder av Papper, Övrigt material samt Flaskor under pågående  
event/mässa.

Musik 
Musik kan spelas i monter under förutsättning att det inte stör montergrannar m fl.  

Målning  
Mässväggarna är grovt bättringsmålade i vitt med reservation för vissa skavanker.  
Önskas en finare finish rekommenderar vi er att beställa målning om inte väggarna ska kläs in med något annat material. 
Kontakt för mer info: Workman Event, tel: 08-410 356 60. e-post: monterservice-xpo@workman.se  

Parkering  
Ni har möjlighet att köpa P-biljett för en dag i taget samt flerdagars vid kortautomaterna utplacerade på parkeringen.  
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Serveringstillstånd  
Scandinavian XPO restauratör (Great Event Catering XPO AB) innehar mat- och alkoholtillstånd i våra lokaler. Det är därför enligt lag ej tillåtet att 
bjuda på några alkoholhaltiga drycker eller mat i hyrda ytor om de inte är beställda via vår restauratör. Vill ni beställa eller har frågor kontakta: 
Event Catering XPO AB, Johan Stridh, https://greateventscatering.se/montercatering/ 
montercatering@greatxpo.se 

Städning  
Scandinavian XPO ansvarar för den allmänna städningen. Önskas extra städning i er hyrda yta beställs detta via monterservice i ServiceCenter 
vilket är förenat med en kostnad.  
Vi vill att alla ytor ska vara städade i god tid före eventets öppnande. I dåligt städade ytor kan Scandinavian XPO besluta om städning, och det 
sker alltid på utställarens/arrangörens bekostnad.  

Takhöjd  
Hall 1: 10 m (till underkant balk).                   Hall 2: 4 m.                 Hall 3: Lågdel: 4 m. Högdel: 8 m /till underkant balk).
 
Vakthållning 
Scandinavian XPO ombesörjer allmän vakthållning, men påtar sig inget ansvar för utställda varor. Extra bevakning av montern kan beställas via 
Scandinavian XPOs tekniska chef och är förenat med en kostnad. Vänligen boka detta senast 3 veckor innan evenemangets genomförande, 
kontakta Ulrika Andersson, ulrika.andersson@scandinavianxpo.com
 
Växter  
Växter finns att hyra och/eller köpa. Ni finner vårt sortiment på vår onlineshop: www.workman.se/shop/  
Vid speciella önskemål, var god kontakta, Workman Event: Tel: 08-410 356 60 eller e-post: monterservice-xpo@workman.se
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