Säkerhetsföreskrifter
för arrangörer i

Tipshallen
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Tipshallen i Växjö
Breddidrotten och elitidrotten samsas sida vid sida. Knattelag, flicklag,
damlag, seniorlag, lag långt ner i seriesystemet - alla är lika välkomna.
Anläggningen är under vinterhalvåret träningsarena och hemmaplan
för Östers fotbollslag. Även friidrottarna har vintertid unika träningsmöjligheter
här – där det producerats friidrottstalanger i världsklass!
Även om anläggningen byggts för idrotten har den även rymt en hel del
stora mässor, konserter och TV-evenemang.
Hall A

Fotbollsplan med internationella mått, 65 x 105 meter, erbjuder ett perfekt underlag på
konstsandsgräs. 364-meterslöparbana runt planen. Bredden är 3 meter. Hallen har 1500 sittplatser,
som kan omvandlas till 3000 ståplatser.

Hall B

Specialbyggd gymnastikhall med inrikting mot truppgymnastik och annan gymnastik. Den fria takhöjden är minst
8 meter. Hallen innehåller 4 st hoppgropar samt en hoppramp.

Hall C

En 120 meter lång hall för häck och slätlöpning med åtta 120-meters löparbanor. C-hallen kan
även användas som serveringsyta alternativt garderob vid mässor och konserter.

Våningsplan 2

Restaurang och cafeteria med plats för 150 gäster. Stort glasparti mot fotbollshallen ger en härlig utsikt.
Här finns även konferenslokaler för ca 250 personer och förbindelsegång över till Värendsvallens huvudläktare.
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öppettider:
besöksadress:
postadress:
e-post:
telefon:
fax:
bokning:
försäkring:

1/4-31/8 kl 7.00-22.00
1/9-31/3 kl 7.00-24.00 må-fr, lö-sö kl 7.00-22.00
Värendsvallen, Hejaregatan, Växjö
Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
varendsvallen@vaxjo.se
0470-412 00, platschef 0470-437 99, vaktmästare 0470-412 00
0470-411 70
0470-410 77

Försäkra dig! Som du vet är du själv ansvarig för all din utrustning under hyresperioden, detta gäller även den du eventuellt hyrt genom oss.
Se därför till att din försäkring omfattar ditt evenemang.
elförsörjning:
12 stycken 125 amperes uttag
scen:
14 x 9,6 meter kan hyras från kultur- och fritidsförvaltningen enligt faktureringslista
stolar/bord:
600 stolar/90 bord kan hyras från kultur- och fritidsförvaltningen enligt faktureringslista
storlek på dörr (B-hall): 4 x 4,55 meter
städning:
ombesörjes av arrangör. Lokalerna ska återställas i ursprungligt skick.
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BILAGA: PLANERINGSSKISS
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IDROTTSTÄVLINGAR
Maxantal publik
Maximalt publikantal: 3000 personer på läktare

Arrangör
 Arrangör ska informera sig om Tipshallens fasta 		

brandskyddsanordningar:
 Automatiskt brandlarm
 Utrymningslarm
 Vägledande markeringar och nödbelysning 		
		 (utrymningsskyltar)
 Släckutrustning

 Gräsplan får inte nyttjas för annat än idrott/

bollspel. Obehöriga föremål som reklamskyltar,		
väskor, bänkar, stolar, hoppmadrasser och liknande
får av brandskyddsskäl inte finnas på gräsytan

 Utrymmen under läktare får av brandskyddsskäl

inte användas för lagring/förvaring utan ska hållas
rena

 Tävlingsarrangören ska redovisa sin organisation

för brandskydd (utrymning/släckning) för Kulturoch fritidsförvaltningen före första evenemang

 På grund av konstgräsets brandtekniska egenskaper

är inomhusfyrverkerier förbjudna i Tipshallen
om inte hela gräsytan är täckt av det ordinarie
trägolvet. I övriga fall krävs tillstånd från polismyndigheten vid hantering av inomhusfyrverkerier.
Endast pjäser som har godkänts av Räddningsverket (tidigare Sprängämnesinspektionen) får
användas. Pjäserna ska vara märkta med
myndighetens godkännandenummer.

 Genomgång av utrymningsvägar ska alltid göras
med publiken före varje evenemang med större
publik än 500 personer
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Kultur- och fritidsförvaltningen
 Kultur- och fritidsförvaltningen ska på arrangörens

bekostnad se till att minst en (1) person som är väl
förtrogen med anläggningens brandskyddsanordningar finns närvarande under den tid som allmänheten har tillträde till evenemanget

5

KONSERTEVENEMANG
Maxantal publik

Maximalt 7 500 personer får vistas i lokalerna
(hall A).
Hall C används för ”back-stage”-ändamål eller
alternativt som garderob

Servering

Alkohol bör inte serveras under pågående konsert.
Restriktioner beträffande personantalet kan komma
att införas beroende på hur alkohol ska serveras.
Matlagning får inte förekomma i lokalerna.
Restaurang Tipshallen innehar ensamrätt till all
servering och försäljning av mat och dryck i
Tipshallen.

Arrangör
 Polistillstånd ska enligt ordningslagen sökas i god
tid och senast en (1) månad före evenemang

 Arrangör ska bifoga sin organisation för brand-

skydd (utrymning/släckning) tillsammans med
ansökan om polistillstånd. I de fall polistillstånd
inte krävs ska organisation redovisas för Kulturoch fritidsförvaltningen senast 3 veckor före första
föreställning.

En skriftlig redovisning av brandskyddet ska
innehålla:
 på erhållen ritning (se bilaga) rita in vakters/
		 personalens placering under föreställning,
		 möblering av hall, placering av extra släckutrustning, dekorer m.m.
 hur publiken ska informeras om utrymnings		 vägarna
 hur kommunikationen sker mellan vakter/
		 personal/mixerbord/scen
 uppgifter om personalens utbildning i brand		 skydd
 hur alla vakter/personal får information om
brandskyddet i byggnaden
 vid tillbud – hur musiken skall tystas,
		 belysning tändas

 Arrangör ska informera sig om Tipshallens fasta 		

brandskyddsanordningar:
 Automatiskt brandlarm
 Utrymningslarm
 Vägledande markeringar och nödbelysning 		
		 (utrymningsskyltar)
 Släckutrustning
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 Publika anordningar
 Utrymningsgångar ska finnas enligt ritning
 Bänkfält (kopplade stolar/fasta bänkar) får
		
		

endast anordnas inom markerade ytor på
ritning
 En bänkrad får ha högst 40 sittplatser mellan 		
		 två utrymningsgångar
 Mellan utrymningsgång och vägg (eller 		
		 liknande fast hinder) får en bänkrad ha
		 högst 10 sittplatser
 Garderob anordnas i fält 6 alt i C-hall

 Utrymmen under läktare får av brandskyddsskäl 		
inte användas för lagring/förvaring utan ska hållas
rena

 Utrymningsgångar ska hållas fria från varje slag av
uppställning

 Genomgång av utrymningsvägar ska alltid göras
med publiken före varje evenemang med större
publik än 500 personer

 På grund av konstgräsets brandtekniska egenskaper

är inomhusfyrverkerier förbjudna i Tipshallen om 		
inte hela gräsytan är täckt av det ordinarie trägolvet. I övriga fall krävs tillstånd från polismyndigheten vid hantering av inomhusfyrverkerier.
Endast pjäser som har godkänts av Räddningsverket (tidigare Sprängämnesinspektionen) får
användas. Pjäserna ska vara märkta med myndighetens godkännandenummer

 Arrangör ska se till att evenemangets brandskydd 		
kontrolleras av Räddningstjänsten före första
föreställning.
Brandsyn bokas hos Räddningstjänsten senast
3 veckor före första föreställning. Brandsynen
debiteras arrangören. Lokalerna ska vara iordningställda för brandskyddskontroll senast 5 timmar
före första föreställning

Kultur- och fritidsförvaltningen
 Kultur- och fritidsförvaltningen ska på arrangörens

bekostnad se till att minst en (1) person som är väl
förtrogen med anläggningens brandskyddsanordningar finns närvarande under den tid som allmänheten har tillträde till evenemanget.
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MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR
Maxantal publik
Maximalt 4000 personer får vistas i lokalerna (hall A)

Servering

Matlagning får inte förekomma i lokalerna. Restaurang Tipshallen innehar ensamrätt till all servering och
försäljning av mat och dryck i Tipshallen.

Arrangör
 Polistillstånd enligt ordningslagen ska sökas i god
tid och senast en (1) månad före evenemang.

 Arrangör ska bifoga sin organisation för brand-

skydd (utrymning/släckning) tillsammans med
ansökan om polistillstånd. I de fall polistillstånd
inte krävs ska organisation redovisas för Kulturoch fritidsförvaltningen senast 3 veckor före första
föreställning.

En skriftlig redovisning av brandskyddet ska inne		
hålla:
 på erhållen ritning (se bilaga) rita in vakters/
		 personalens placering under föreställning,
		 möblering av hall, placering av extra släckut		 rustning, dekorer m.m.
 hur publiken ska informeras om utrymnings		 vägarna
 hur kommunikationen sker mellan vakter/
		 personal/mixerbord/scen
 uppgifter om personalens utbildning i brandskydd
 hur alla vakter/personal får information om
brandskyddet i byggnaden
 vid tillbud – hur skall musiken tystas,
		 belysning tändas

 Placering av utställningsmontrar i fält enligt skiss.
Markerade gångar får inte inkräktas på.
Inom respektive fält ska finnas tydliga gångar för
utrymning/kommunikation som enkelt leder till
utrymningsgång.

 Arrangör ska informera sig om Tipshallens fasta
brandskyddsanordningar:
 Automatiskt brandlarm
 Utrymningslarm
 Vägledande mark och nödbelysning
 Släckutrustning

 Utrymmen under läktare får av brandskyddsskäl 		
inte användas för lagring/förvaring utan ska hållas
rena.
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 På grund av konstgräsets brandtekniska egenskaper

är inomhusfyrverkerier förbjudna i Tipshallen om 		
inte hela gräsytan är täckt av det ordinarie trägolvet. I övriga fall krävs tillstånd från polismyndigheten vid hantering av inomhusfyrverkerier.
Endast pjäser som har godkänts av Räddningsverket (tidigare Sprängämnesinspektionen) får
användas. Pjäserna ska vara märkta med myndighetens godkännandenummer.

 Arrangör ska se till att evenemangets brandskydd 		

kontrolleras av Räddningstjänsten före första
utställningsdag.
Brandsyn bokas hos Räddnings tjänsten senast
3 veckor före första utställningsdag. Brandsynen 		
debiteras arrangören. Lokalerna ska vara iordningställda för brandskyddskontroll senast 5 timmar 		
före första föreställning.

Kultur- och fritidsförvaltningen
 Kultur- och fritidsförvaltningen ska på arrangörens
bekostnad se till att minst en (1) person som är väl
förtrogen med anläggningens brandskyddsanordningar finns närvarande under den tid som allmänheten har tillträde till evenemanget.
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BYGGNATIONSKRAV - arrangör
Montrar
A. Material och dekor

Material i montervägg och tak ska utföras enligt
något av nedanstående alternativ:
 Svårantändligt material. Typgodkännandebevis
		 eller utlåtande från statens provningsanstalt
		 krävs. Beviset ska finns tillgängligt i montern.
 Materiel som ur brandskyddssynpunkt inte är
		 sämre än trä. T ex spånskiva, plywood eller
		 träfiberskiva, dock inte porös typ treetex.
Vid materialval till tak över 30 m² ska brandskyddsansvarig inom mässledningen kontaktas. Tygtak och
annan dekor ska vara impregnerad mot brand eller
typgodkänd som svårantändlig.
Rådgör med brandansvarig inom mässledningen.
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B. Tvåvåningsmontrar/slutna montrar

Antalet erforderliga trappor i tvåvåningsmontrar
bestäms av gångavståndet till närmaste trappa. Gångavståndet får inte överstiga 10 m från någon plats.
Erforderlig trappbredd bestäms av ytan på övre plan.
Upp till 25 m² krävs ytterligare 0,8 m fri trappbredd.
2 x 0,8 m fri trappbredd kan bytas mot 1 x 1,2 m rak
trappa. Obs! Kravet på maximalt gångavstånd ska
alltid uppfyllas.

C. Demonstrations- och försäljningsmontrar

Demonstrations- och försäljningsmontrar eller vagnar
får inte inkräkta på utrymningsgångars bredd eller
framkomlighet.

D. Allmänt

Utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap,
larmtryckknappar och skyltar utvisande dessa anordningars läge får inte blockeras eller skymmas.

Elinstallationer

Hetarbeten

Brandfarliga och explosiva varor

Motorfordon (även gasoldrivna)

All elektrisk installation och utrustning ska vara
utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. All
inkoppling till utställningslokalens fasta elinstallation
ska utföras av elentreprenör, som är auktoriserad av
mässan.
Hantering vilket inbegriper förvaring, av brandfarlig
vätska eller gas ska anmälas till och godkännas av
Räddningstjänsten senast 14 dagar i förväg
(fyll i blankett) www.vaxjo.se
Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser ska
nattetid ske i särskilt utrymme.
Kontakta brandskyddsansvarig inom mässledningen.

Heta arbeten, som t ex svetsning och skärning, liksom
öppen eld får inte förekomma inom utställningslokalerna utan särskilt tillstånd från Räddningstjänsten.
När öppen eld förekommer ska alltid personal finnas
i montern.
Drivmedelstanken ska vara försedd med låsbart lock.
När det gäller gasoldrivna fordon ska även huvudavstängningsventilen vara stängd då fordonet inte
brukas. Max 5 liter drivmedel per fordon är tillåtet.

Emballage och sopor

Tomemballage eller annat brännbart material får inte
förvaras inom monterutrymme, lämplig plats anvisas.

INTERNETACCESS VID MÄSSOR OCH IDROTTSARRANGEMANG
I Växjö Tipshall finns både trådad och trådlös
Internetaccess.

Information

Kultur- och fritidförvaltningen ansvarar för att
arrangören informeras om nedanstående rutiner.
Arrangör informerar i sin tur deltagande företag
eller organisationer om villkoren för att få tillgång
till internetuppkoppling.
Kultur- och fritidsförvaltningen skickar uppgifter
vidare till IT-enheten.

Beställning av Internetaccess

För att underlätta kabeldragningen bör man vid
mässor om möjligt eftersträva att placera utställares
montrar utmed kanterna om de önskar trådad
internetaccess.
Arrangör åtar sig att göra en sammanställning av
begäran om Internetaccess från deltagande företag /
organisationer.

Om arrangemanget kräver särskilt mycket bandbredd
bör IT-enheten kontaktas i ett tidigt skede. Det gäller
t.ex. vid streaming av video, nätverksspel etc.
Till IT-enheten skickas planskiss samt uppgifter om
vilka företag/organisationer som önskar
Internetaccess.
Önskar man även hyra datorer så anges detta i uppgifterna som skickas till IT-enheten.

Fakturering

Kultur- och fritidsförvaltningen fakturerar kostnaden
för internetaccessen. De delar dessutom ut behörighetskort till det trådlösa nätverket. Korten gäller
det antal dagar som är beställt och slutar sedan att
fungera.

I sammanställningen ska framgå:
Organisations- företagsnamn
Kontaktperson
Fullständig adress
Telefon
E-postadress
Antal pc som ska köra trådlös respektive
		 trådad Internetaccess
 Vilket arrangemang det avser
 Vilket datum och antal dagar Internetaccess 		
		 önskas
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KONTAKTINFORMATION
Räddningstjänst/brandsyn		

0470-76 65 00

Säkerhetsansvarig Tipshallen		

0470-412 00

Kontaktperson Tipshallen		

0470-412 00

Kontaktperson Bokning			

0470-410 77

Tjänstgörande vaktmästare		
					

070-341 73 83
070-60 60 196

Restaurang Tipshallen			

0470-77 74 94

2007-03-29

