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1. Syfte

Räddningstjänsten i Strömstad redovisar i detta PM sin syn på
brandskyddet vid denna typ av arrangemang. PM:et tar inte upp frågan
om verksamheten är tillståndspliktig eller om det finns krav,
rekommendationer från andra myndigheter. PM:et avser endast att ge
de krav som räddningstjänsten ställer på brandskyddet vid dessa
tillfällen.

2. Ansvar

Arrangören är ansvarig för att dessa regler följs. Om arrangören utser
någon annan person att svara för brandsäkerheten skall denne utses
skriftligen av arrangören. Personen skall ha kunskap och vara väl insatt
i de risker som finns förknippat med denna typ av arrangemang.
Personen skall även ha kunskap om objektets brandskyddsstatus samt
kunna informera utställare om säkerhetsbestämmelserna.
Om ingen brandskyddsansvarig utses är arrangören ansvarig.

Räddningstjänsten skall i god tid (minst 1 månad) underrättas om
3. Innan
arrangemangets arrangemanget av den ansvarige eller den han/hon utsett.
Den ansvarige skall skriftligen inkomma med namn och
start
telefonnummer på arrangör, vilket objekt som avses, tiden för
arrangemanget, hur många personer som samtidigt beräknas vistas i
objektet och eventuellt anlitat bevakningsföretag
Planritningar i 3 exemplar som visar hur lokalerna skall disponeras
tillställes räddningstjänsten för godkännande. En ritning behålls sedan
av räddningstjänsten och två återsändes till arrangören.
Om brandfarlig vara, öppen låga eller rökalstrare skall hanteras skall
detta särskilt framgå på planritningarna.
4. Krav på
objektet

Brandcellsindelning
Den ordinarie brandcellsindelningen får inte ändras. Inget brännbart
material får placeras närmre än två meter från glas i vägg- eller
dörrpartier. Gäller båda sidor.

Brand- och utrymningslarm
Bedömning om krav på automatiskt brand- och utrymningslarm skall
göras av räddningstjänsten.
Utrymning
Dörrar i utrymningsvägar får ej blockeras. Bredden i utrymningsgångarna får inte understiga 3 meter. Avstånd på minst 2 meter skall
finnas mellan montrar om dessa står uppställda på rad.
5. Montrar,
skärmar eller
liknande

Längd på enheten är max 5 meter och bredd max 2 meter. Skall större
enheter väljas skall detta tas upp med räddningstjänsten vid anmälan
om arrangemanget.
Utställningsbord, monterväggar och liknande skall bestå av
svårantändligt material eller ett material som i sig självt har ett ytskickt
i lägst klass 3 dvs inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (ej porös),
plywood od. godtas.
Textilier och liknande material som används till tak, väggar eller annan
dekoration skall vara brandskyddsimpregnerat till svårantändligt. Det
enkla provningsförfarandet med en tändkälla mot materialet godtas för
denna typ av material. När tändkällan avlägsnas skall eventuell
brandutveckling upphöra.
Emballage, kartonger och liknade får ej samlas i, bakom eller under
enheterna utan förpassas till lämpligt soputrymme.

6. Brandredskap

Släckutrustning som t ex handbrandsläckare skall finnas i tillräckligt
stort antal där förändringar av ursprunglig inredning görs. Placering av
handbrandsläckare skall framgå på ritningsunderlaget enligt punkt 3.

