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Bilaga 1  

Lokaler och ytor 

Yrkes-SM är ett stort evenemang och det är mycket som ska planeras och förberedas för att lokalerna 
ska vara ändamålsenliga. Med ändamålsenliga lokaler menar vi att lokaler/ytor kan komma att behöva 
anpassas för att kunna husera ett Yrkes-SM. Vilka anpassningar som eventuellt behövs göras beror 
såklart på lokalernas förutsättningar.  

För att lokalerna/ytor ska vara ändamålsenliga kan följande anpassningar behövas göras, 

Exempel, 

 Bygga ytterligare nödutgångar för att öka lokalernas maxkapacitet 
 ”Kattluckor” i lokalerna för att kunna dra in och ut el och ventilation 
 Anskaffa generatorer för att tillgodose elbehovet 
 Dra tillfälliga vattenledningar  
 Utöka portstorlekar 
 Utomhusytor kan komma att behöva planas ut och beredas med lämpligt underlag 

 

Vi vet också att Yrkes-SM är ett evenemang med ett stort ytbehov, och behov av stora portar m.m.  

 Branschernas ytbehov inomhus totalt ca 9 000 kvm (Obs. renodlad yta för yrken, exklusive 
gångar, övriga ytor) 

 Branschernas ytbehov utomhus totalt ca 13 000 kvm (Obs. renodlad yta för yrken, exklusive 
gångar, övriga ytor) 

 Portstorlek minst 4x4,5 meter (Här ska ett flygplan tas in) 
 Lokalerna behöver ha en kapacitet på minst 1000 personer 

 

Obs. ytbehovet kan både öka och minska. Detta beror på antalet yrken som medverkar. Siffrorna ovan 
är baserade på tidigare Yrkes-SM 2018, 2020, 2022. 
 

Utöver de ytor som behövs för våra yrken behövs också,  

 Ytor för logistiska funktioner såsom godsmottagning, servicecenter 
 Mindre ytor för utställare, sponsorer. 
 Lämplig lokal för scenproduktion av invigningsceremoni och avslutning, kompletterande 

aktiviteter 
 Konferens- och seminarielokaler 
 Restaurang för att utspisa utställare, tävlande, yrkesfunktionärer 
 Hängytor för besökare att äta matsäck alt. restaurang  
 Övriga lokaler såsom omklädningsrum, förråd 
 Parkeringar för utställare, branscher, besökare etc.  
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Bilaga 2 

Tidsåtgång 

Den totala tidsåtgången är det upp till regionen med hjälp av vald mässarrangör att beräkna. Nedan 
finns ett antal ingångsvärden.  

Detta kan delas in i fem (5) faser,  

 

Etablering- och avetablering 

Antal dagar som för etablering och avetablering beror på lokalernas och utomhusytornas 
förutsättningar och de ev. anpassningar som behövs göras. Det är upp till mässarrangör/ mässervice 
att ta fram en etablerings- och en avetableringsplan och ansvara för logistiken. Lokalerna ska vara 
ändamålsenliga och redo vid branschernas inflytt. Evenemangsområdet behöver också inhägnas och 
spärras av från allmänheten. 

Inflytt 

Det behövs tre dagar för branscher och utställare att flytta in. Det är ett pussel som ska läggas vem 
som kommer när, och här har mässarrangören en stor uppgift att få detta att fungera. Vissa branscher 
och utställare behöver hjälp från mässarrangören att bygga sina ytor/montrar och vissa har med sig 
egna monterbyggare. Det varierar också mellan branscherna och utställarna hur många dagar de 
behöver för att bygga upp sina ytor.  

Vid inflytt är det viktigt att lokalerna har etablerats tillräckligt så att förutsättningarna finns för 
branscherna och utställarna för att börja bygga upp sina ytor. Följande är exempel på vad som 
behöver vara klart vid inflytt,  

 Ändamålsenligt golv, underlag på samtliga ytor. Det är viktigt att golven inte sviktar. 
 Uteytor försedda med tält iordningsställda 
 Beredd mark, ex. utplattad mark för jämnt underlag 
 Belysning m.m., el, vatten, tryckluft framdraget till ”hubbar” 
 Samtliga ytor ut markerade, staket för inramning tillgängligt 
 Gods som skickats i förväg utställt på respektive yta 
 Förbeställd monterbyggnad/mässutrustning uppbyggd/utplacerad  
 Truckförare, palldragare tillgängligt 
 Skyltning i tak och andra hänvisningar uppsatta 
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 Parkeringar som ska användas för yrkespartners och projektet markerade och tillgängliga 
 Förråd och andra utrymmen som hyrts är tillgängliga 
 Servicecenter tillgängligt. 

 

Utflytt och avetablering 

När evenemanget stänger för besökare sista dagen kommer branscher och utställare börja avveckla 
sina ytor och packa ihop. Det är av yttersta vikt att det även finns en avetableringsplan då det kommer 
bli stora mängder avfall att hantera samt återställa området efter evenemanget. 
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Bilaga 3  

Projektorganisation  

För att arrangera en satsning på Yrkes-SM krävs god kompetens i att arrangera stora evenemang, 
samt erfarenhet av stora projekt med flera involverade parter med fokus på kvalitet och säkerhet.  

Den regionala/lokala förankringen är en viktig del av Yrkes-SM. Dels för att vi ska nå ut i 
upptagningsområdet och attrahera besökare till evenemanget men framför allt för effekthemtagningen 
efter att Yrkes-SM har genomförts.  

WorldSkills Sweden är huvudansvarig för Yrkes-SM. Projektet arrangeras gemensamt mellan 
WorldSkills Sweden och region/kommun genom en gemensam styrgrupp samt projektgrupp. 
Projektgruppen leds av WorldSkills Swedens projektledare. 

 

1. Organisationsskiss 
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2. Funktioner/roller  

Vi vet att det behövs både tid och personella resurser för att arrangera ett Yrkes-SM. Utöver den 
gemensamma projektgruppen behöver regional/lokal partner en intern projektgrupp med ytterligare 
funktioner. Denna grupp leds av delprojektledaren, som har det regionala/lokala ansvaret i projektet.  

Det finns ett behov av, 

 Delprojektledare Regional/lokal part 
 Kommunikatör 
 Ansvarig Mässarrangör 
 Ansvarig Logistik 
 Ansvarig Säkerhet 
 Ansvarig Sponsorer/partners  
 Ansvarig Volontärer  
 Ansvarig Kompletterande aktiviteter/kringarrangemang 
 Ansvarig Ceremonier och scenproduktioner 
 Kansli/Administration 

Det kan även finnas behov av ytterligare funktioner och roller. Hur den regionala/lokala projektgruppen 
ser ut kan variera och det är upp till respektive region/kommun att kartlägga interna resurser samt ev. 
upphandla de kompetenser som behövs. 

 

3. Tid och åtaganden 

Nedan följer en uppskattning på när funktioner/roller bör tillsättas. Projektorganisationen byggs på 
under projektets gång och vissa roller behövs först i senare skede i planeringen. 

Styrgruppen bildas ca 18 månader innan genomförandet. Styrgruppen förväntas ha regelbundna 
styrgruppsmöten fram till genomförandet. 

Delprojektledare (projektledare regionalt/lokalt) behöver utses ca 18 månader innan genomförandet av 
Yrkes-SM. I samband med detta tillsätts projektgruppen.  

Kommunikatör behöver utses ca 18 månader innan genomförandet av Yrkes-SM och ingå i den 
gemensamma projektgruppen. 

Mässarrangör/logistik är en förutsättning för att kunna genomföra evenemanget. Redan 12 månader 
innan evenemanget behöver ansvarig för funktionen finnas på plats och upphandlas/knytas till 
projektet dessförinnan. När ansvarig för mässarrangör/logistik är på plats ingår denne i projektgruppen. 

Säkerhetsansvarig är en viktig roll projektet och denna funktion kan med fördel knytas tidigt till 
projektet. Arbetet med säkerhet blir viktigare närmare genomförandet men bör finnas med vid 
planering av ytor, etableringsplan, stängning av området m.m. 

Ansvarig Sponsorer/partners bör utses ca 12 månader innan genomförandet. 

Volontärsansvarig bör utses ca 8 månader innan genomförandet.  
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Ansvarig kompletterande aktiviteter/kringarrangemang ca 8 månader innan genomförandet. 

Ceremonier och scenproduktioner bör utses ca 6 månader innan genomförandet. 
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