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Byggnationsmaterial skall bestå av klassificerat svårantändligt material såsom t.ex. spånskiva,
plywood m.m. Svårantändligt material skall vara typgodkänt. Typgodkännande eller intyg från
Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern om det inte är uppenbart att materialet kan
godtas. Tyger och annat dekormaterial skall vara impregnerat mot brand. Tygtak överstigande 30 m2
är inte tillåtet utan att sprinkler installeras, eller brandvakt anlitas. Detta gäller naturligtvis även tak
av annat material än tyg.
Kontakta Kistamässans säkerhetsansvarige för att ansöka om denna dispens.
Det är inte tillåtet att förvara tomgods och annat brännbart material i montern.
Alla elektriska installationer och utrustning skall vara utförda enligt gällande föreskrifter.
Endast fordon som godkänts av Kistamässan får föras in i anläggningen och drivmedelstanken skall
vara försedd med låsbart tanklock samt vara fulltankad.
Vid användning av gasol/gastuber kontakta Kistamässans säkerhetsansvarige för godkännande.
Gasol/gastuber skall alltid vara placerade på kärra med hjul för att snabbt kunna transporteras bort.
Under nattetid får gasol/gastuber aldrig förvaras i mässanläggningen, utan på därför avsedd plats,
eller borttransporteras. Kontakta Servicecenter om ni behöver hjälp med detta.
Inför och under arrangemangen gör Kistamässan säkerhets- och skyddsinspektioner. Eventuella
anmärkningar vid dessa skall åtgärdas omgående på utställarens bekostnad.
Heta arbeten såsom t.ex. svetsning, lödning, bruk av rondell, öppen låga får inte förekomma i
lokalerna, utan att skriftligt tillstånd erhållits av säkerhetsansvarig på Kistamässan samt att giltigt
certifikat för heta arbeten uppvisas. Detsamma gäller aktiviteter som avger rök eller gaser såsom
t.ex. stekning och användning av rökmaskiner.
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Vi har automatiskt brandlarm i lokalerna vilket innebär att våra rökdetektorer är mycket känsliga.
Kostnader för utryckning orsakat av utställare debiteras respektive utställare.
Vid eventuell byggnation i två plan bestäms antalet trappor av gångavståndet till närmaste trappa.
Gångavståndet får inte överstiga 10 m. Erforderlig trappbredd bestäms av ytan på övre planet, upp
till 15 kvm medför en trappa på minst 0,8 m bredd. För varje ytterligare påbörjad 15 kvm krävs
ytterligare 0,8 m trappbredd. 2 x 0,8 m bred trappa kan bytas mot en 1 x 1,2 m bred rak trappa. För
övriga föreskrifter och regler gällande byggnation hänvisar vi till TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH
INFORMATION. Ansvaret för säkerhet och konstruktionsutförande ligger helt och fullt på respektive
monterbyggare och Kistamässan fritar sig helt från detta ansvar, men har rätt att kräva in ritningar
m.m. rörande byggnationen. Inga byggnationer får påbörjas innan skriftligt tillstånd erhållits av
Kistamässan.
Rökning är enligt lag inte tillåten inom anläggningen.
Öppen eld (levande ljus, gasollampor m.m.) är inte tillåtet inom anläggningen.

1. Allmän brandsäkerhet
Utrymningsvägar och dörrar skall hållas fria. Inga brandredskap, larmtryckningsknappar och skyltar
får blockeras eller byggas in, utan måste vara fullt synliga. Rökning och öppen eld är inte tillåtet i
Kistamässans lokaler. Släckutrustning finns bl.a. vid alla nödutgångar, entréhallen, konferensen,
servicecenter, kök, kontor m.m.

2. Montermaterial/dekor
Allt byggmaterial skall vara svårantändligt och godkänt av Statens provningsanstalt eller annat
typgodkännande. Tyger och dekormaterial skall vara impregnerade. Tak får ej överstiga 30 kvm.

3. Explosiva gaser, vätskor och varor
Brandfarliga varor måste vara godkända av säkerhetsansvarig på mässan. De och övriga tryckkärl
skall efter stängning förvaras i särskilt utrymme utanför mässlokalerna, eller transporteras bort.
Rengöringstrasor indränkta med olja, fett eller lösningsmedel skall förvaras i tättslutande,
obrännbara behållare med självstängande lock. Gasflaskor skall placeras fast på transportkärror. Vid
brandtillbud skall de snabbt föras i säkerhet.
Inga explosiva eller pyrotekniska varor får finnas i lokalerna. Mindre inomhusfyrverkerier kan dock
godkännas under särskilda förutsättningar.
Bränsletanken på motorfordon skall ha låsbart lock. På gasoldrivna fordon skall även huvudkranen
närmast tanken vara stängd.
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4. Heta arbeten
Svetsning, skärning, kapning och öppen låga är inte tillåtna på utställningsområdet utan tillstånd av
den säkerhetsansvarige på mässan. Utöver tillstånd krävs även giltigt certifikat för heta arbeten.

5. Tomemballage, sopor m.m.
Tomemballage, sopor och annat brännbart material får inte förvaras i montern, utan hänvisas av
mässpersonalen till lämpliga ställen.

6. Elinstallationer
Alla elektriska installationer skall vara utförda enligt gällande föreskrifter samt godkännas av mässans
elentreprenör. Detsamma gäller all elektrisk utrustning.

7. Rökförbud gäller på mässområdet
Rökning inne på mässområdet är enligt Svensk lag förbjuden under hela mässtiden. Rökning är
endast tillåten på speciellt anvisade platser.

8. Brandlarm
Anläggningen är försedd med automatiskt brandlarm samt sprinkleranläggning. Både rök- och värme
detektorer finns inom anläggningen. Utryckning orsakad av utställaren kommer att debiteras.
Vid utlöst brandlarm ljuder en siren omväxlande med ett talat utrymningsmeddelande på Svenska
och Engelska. Återsamlingsplats är den stora parkeringen mellan mässan och E4:an.
Om du har övriga frågor kontakta Jan Thorén, 08-506 650 49.
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