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1. Generelt 
Utstiller er i dette reglementet definert som ansvarlig kontraktspartner og derved ansvarlig for de 
forpliktelser som omfattes av dette reglement. 
 
Utstiller er pliktig å følge dette reglementet og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham 
selv eller personell i hans tjeneste som han har gitt adgang til utstillingslokalene.  
 
Utstiller er ansvarlig for at han selv eller hans personell, faste eller innleide, kjenner innholdet i 
dette reglementet, samt at standens oppbygging, dekorering og virksomhet for øvrig er i henhold til 
myndighetens og arrangørens spesielle krav. 
 
Ved eventuell skade på andres utstyr vil utstiller som forårsaker skaden bli ansvarlig.  
 
Ved overtredelse av disse bestemmelsene kan utstiller bli ansvarliggjort. Det vil også bli vurdert om 
utstiller skal bli bortvist fra området umiddelbart, og/eller nektes adgang til fremtidige 
arrangement hos Stavanger Forum. 
 
Manglende oppgjør kan medføre at utstiller eller dens representant blir nektet adgang til fremtidige 
arrangement hos Stavanger Forum. 

1.1. Adgangskort 

Adgangskort for opprigg- og nedrigg- og gjennomføringsfasen tildeles av Stavanger Forum. I 
monterings- og demonteringstiden må personell som arbeider på stander uoppfordret vise 
adgangskort ved inngang til området. Adgangskortene, som også vil tjene som legitimasjonskort, må 
være utfylt for å være gyldig. Overdragelse av kort til andre er ikke tillatt. 

1.2. Adgangsbegrensning 

Barn under 16 år har ikke adgang i hallene under opprigg- og nedriggsperiodene med mindre annet 
er avtalt mellom arrangør og Stavanger Forum.  
 
På enkelte messer tillates ikke barnevogner i utstillingen. 
 
Av hensyn til allergikere er ikke kjæledyr tillatt i hallene. 

2. Reglementet gjelder også for arrangører og leverandører 
Alle som gjennomfører arrangementer eller leverer tjenester på Stavanger Forum sitt område er 
bundet av dette Reglementet. Stavanger Forums ansvarsfraskrivelser overfor utstillere gjelder også 
overfor arrangører og leverandører. 

3. HMS 
Utstillere og underleverandører må rette seg etter HMS-reglene utarbeidet av Stavanger Forum. 
Utstilleren er ansvarlig for å videreformidle dette til sine leverandører og/eller standbyggere. HMS-
arbeidet på utstillingsområdet organiseres etter krav i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, 
og det pålegger enhver utstiller eller leverandør et ansvar å følge disse. Det anbefales bruk av både 
synlighetsvest og vernesko i hallene og på uteområdene i riggeperiodene. Synlighetsvest er et 
minimumskrav. 
Alle utstillere må forplikte seg til å følge de lover og regler som følger av det arbeidet som skal 
utføres samt de regler og retningslinjer som gjelder for arrangementet.  
 

4. Stand 

4.1. Åpen stand 

Åpen stand er stand med tre eller fire åpne sider plassert i frittliggende blokk. Disse stander blir 
ikke bygget med vegger eller frontprofil av Stavanger Forum, men forutsettes bygget i sin helhet av 
utstiller selv.  
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4.2.    Standard utstillingsvegger - Foga system  

Veggstand er en stand med en, to eller tre åpne sider, og grenser mot nabostander. Disse stander 
blir bygget opp med side- og bakvegger av Stavanger Forum, som også setter opp standard 
frontprofil som er 8 cm høy og 2 cm tykk. Vegghøyden er 2,5 m. Se nøyaktige mål her.   
 
Dersom standard vegger og frontprofil ikke skal benyttes, må dette avbestilles.   
Demonteringsomkostninger må påregnes hvis avbestilling ikke er oss i hende innen tidsfristen. 
 
Dekorasjoner må festes slik at standutstyret ikke skades. Tape som på forhånd er godkjent av 
Stavanger Forum kan benyttes. Det må ikke spikres, stiftes eller skrues i utstyret. Veggene skal 
være rene og skadefrie når utstiller forlater standen. Dvs. tapetrester, lim, etc. skal være fjernet. 
Eventuell skade som påføres veggene av utstillere, og som ikke er utbedret når utstiller forlater 
standen, vil bli utbedret for utstillerens regning 
 

4.3. Utestand 

Utestand bygges i sin helhet av utstiller. Plassering av utestand er merket på bakken med malte 
kryss i hjørnene. Grunnen består av asfalt eller betongstein. Det er ikke tillatt å bore eller grave i 
grunnen. Terrenget for utestand er ikke jevnt, og for enkelte områder kan det bli nødvendig å bygge 
et fundament/såle. Dette må i så fall utføres og bekostes av utstiller 

 
4.4.Stand design  
Mot korridor og inntil nabostand skal det ikke bygges eller dekoreres høyere enn 2,5 meter.  Vegg 
skal ikke skygge eller være til sjenanse for nabostander.  
 
Ved avvik fra disse retningslinjer, må det godkjennes av alle berørte nabostander før endelig 
plantegning blir godkjent av Stavanger Forum. Se eget standgodkjenningsskjema.  
 
Vær oppmerksom på at standeier kan bygge eller dekorere høyere enn 2,5 meter dersom veggene 
på standen trekkes 1 meter inn fra alle sider på egen stand. Dette krever ingen godkjenning fra 
nabostander, men det må sendes søknad om godkjenning til Stavanger Forum. Se eget 
standgodkjenningsskjema. Standeier oppfordres til nabovarsel. 
 
Dersom standgodkjenning ikke foreligger, kan dette medføre stans av arbeid, endring eller 
demontering av stand for utstillers egen regning. 
 
Standen må ikke gå utover satte grunnmål, dette gjelder både standstørrelse og materiell, så som 
skilt, banner og spotlighter. 
Kun vannbasert maling, sparkel og lakk kan benyttes som påføringsmiddel på vegger og andre flater.  
Det er ikke tillatt å bygge eller plassere stander eller utstillingsmateriell utover eget standområde. 
 
Vektbegrensning: 500 kg/m2 Avvik fra dette skal avklares/godkjennes av Stavanger Forum. 
 

Ved tvil, kontakt Stavanger Forum. 

4.5.Standbygging i 2 etasjer og overbygde stander (tak) 

På spesielle vilkår og etter skriftlig søknad til Stavanger Forum ved prosjektleder for 
arrangementet, kan det gis tillatelse til bygging av stander i 2 etasjer og overbygging av stander. 
Søknaden må utarbeides av kvalifisert konsulentfirma godkjent av RIF (Rådgivende Ingeniørers 
forening-www.rif.no) for tekniske beregninger. 

5. Brannforskrifter 
 

• Provisoriske innredninger og dekorasjoner, f.eks. tepper og andre tekstiler, skal være av 
ubrennbare materialer, alternativt forskriftsmessig brannimpregnert.  

http://stavangerforum-web.ungerboeck.com/Document/3x3m-stand.pdf
http://stavangerforum-web.ungerboeck.com/Document/Stand-approvalSF.pdf
http://stavangerforum-web.ungerboeck.com/Document/Stand-approvalSF.pdf
http://stavangerforum-web.ungerboeck.com/Document/Stand-approvalSF.pdf
http://www.rif.no/
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• Brannfarlig væske/gjenstander må ikke brukes eller lagres i lokalene uten arrangørens 

tillatelse.  

• Det er ikke tillatt med oppbevaring eller bruk av gassbeholdere innendørs i Stavanger Forum 
sine lokaler. Alle gassbeholdere må være plassert på utsiden av bygget etter anvisning. Ved 
behov for bruk av gass, må Stavanger Forum kontaktes for godkjenning.  

• Bruk av ild og bart lys i lokalene er forbudt.  
 
Ved tvil om tolking av disse bestemmelsene, kontakt Stavanger Forum. 

5.1     Brannposter, nødutganger og rømningsveier 

Det er ikke tillatt å dekke eller blokkere brannposter (brannslanger, håndslukkere eller 
brannmeldere). I rømningsveiene er det ikke tillatt å henge opp plakater og lignende som kan hindre 
fri sikt til nødutgangskilt eller som ved brann kan falle ned. 
 
Eventuelle hinder vil bli fjernet for utstillers regning. 

5.2     Rømning fra stander med 2 etasjer 

Stand med 2 etasjer, må sikre rask evakuering ved å montere/bygge 2 trapper, hver med minimum 
120 cm fri bredde hvis det er aktuelt med flere enn 120 personer i 2. etasje, og minimum 1 
cm/person samlet rømningsbredde. For persontall over 90, men under 120, må det etableres 
minimum én trapp med fri bredde på 120 cm (men minimum 1 cm/person bredde). For persontall 
under 90 holder det med en trapp med 90 cm fri bredde. 

6.     Røyking og bruk av rusmidler 
Det er ikke tillatt å røyke i utstillingshallene. Røyking utendørs er kun tillatt på anviste plasser. 
 
Det er ikke tillatt å nyte alkohol på området under opp- og nedriggsperioden. Bruk av narkotiske 
stoffer er forbudt. Avdekkes slikt misbruk vil vedkommende bli bortvist fra området.  
 
Videre er det ikke tillatt å oppbevare alkoholholdige drikkevarer, narkotika eller sløvende 
medikamenter på Stavanger Forum sine områder. 

7.    Oppbevaring av våpen og ammunisjon 
Oppbevaring av våpen og ammunisjon på stander er avhengig av melding til Rogaland Politidistrikt, 
Postboks 240, 4001 Stavanger, samt tillatelse fra Stavanger Forum. 

8. Takoppheng 
Kun Stavanger Forum eller Stavanger Forums faste leverandører har tillatelse til å foreta 
opphengspunkter fra tak og bærende konstruksjon.  
Vær oppmerksom på at flere opphengspunkter kan være påkrevd for å oppnå ønsket plassering av 
opphenget.   
Alle standard oppheng er maks 50 kg pr. punkt 

9. Lys, studio- og scenerigger i tak 
Alt utstyr som henges i tak må være godkjent etter gjeldende norske lover og regler. Utstyret skal 
følge Arbeidstilsynets Maskinforskrifter. Det må kunne forevises dokumentasjon og/eller sertifikater 
på godkjennelse inneværende år. Utstyr som ikke har denne dokumentasjonen tillates ikke brukt i 
Stavanger Forum sine lokaler.  Iht pkt 8. er det kun Stavanger Forum eller Stavanger Forums faste 
leverandør som kan foreta selve opphengspunktene. 
 
Dersom utstyret som benyttes ikke blir vurdert som forsvarlig å bruke eller er montert på en 
uforsvarlig måte, kan dette medføre at utstyret må demonteres og eventuelt erstattes.   
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Lysutstyr som benyttes skal kun være dimensjonert for lyssetting av egen stand.  Dersom lys er til 
sjenanse eller ulempe for nabostander, kan dette medføre at lyset forlanges slukket eller erstattet 
av mer egnet armatur. 

10. Gulv 

Spikring, skruing, boring e.l. i gulv er strengt forbudt. Gulvet i utstillingshallene er betong, trefiber, 
asfalt eller sportsgulv. Det kan dekkes med plater, tepper, linoleum, oppbygget gulv o.l., men det 
er forbudt å lime fast gulvbelegget eller å male gulvet. Tape på gulvet må fjernes av utstiller. 
Utstiller er ansvarlig dersom gulvet blir ødelagt ved montering av tungt eller omfangsrikt utstyr.  
 
Gulvet i utstillingshallene er dimensjonert for en belastning/last på 500 kg/m2. Avvik fra dette skal 
avklares/godkjennes av Stavanger Forum. Enhver kostnad til nødvendige forsterkninger o.l. må 
bekostes av utstilleren. Stavanger Forum og arrangøren forbeholder seg rett til å avvise spesielt 
tunge utstillingsgjenstander. 
 
Gulvbekledning (tepper, gulvbelegg) må være i henhold til Dfl s.1 i henhold til standardtest EN 
13501 -1:2007 + A1:2009.  Dokumentasjon må fremlegges på forespørsel.  
 

11. Skade på hallene 
 
Forandringer i hallenes innredning og anlegg er strengt forbudt. Bolting i vegger, søyler og tak er 
ikke tillatt. Ved inn- og uttransport av varer må det utvises ytterst forsiktighet. Gulvene må 
beskyttes mot oljedrypp, kjemikalier, maling o.l. Eventuell skade som påføres hallene eller 
bygningens innredninger kan medføre erstatningsansvar.  

12. Elektrisitet og lys 

 

Strømfremlegg på utstillingsområdet kan kun foretas av Stavanger Forums faste installatør. 
Stavanger Forums faste installatør har myndighet til å kontrollere og eventuelt fjerne utstyr som er 
mangelfullt. Utstiller er ansvarlig for at alt elektrisk utstyret er CE merket. 
 
Alle som jobber med opplegg av elektrisk utstyr skal ha FSE-kurs. 
 
Av sikkerhetshensyn anbefales det at utstillingens faste installatør benyttes.  
 
 
Alt elektrisk utstyr, slik som kaffetrakter, vifteovner med mer, skal være koplet opp med tidsur. 
 
Av miljømessige hensyn oppfordrer vi til at strømforbruket blir satt til minimum, og at det i størst 
mulig grad benyttes energibesparende belysning (led-belysning). 
 
Strømavgift for normalt forbruk inntil 6 kW er inkludert i standleien. Strømmen blir frakoblet 15 
minutter etter stengetid siste dag. 

13. Vann, avløp og trykkluft 
 
Vann, avløp og trykkluft til standen må bestilles av rørlegger tilknyttet Stavanger Forum. Arbeidet 
må utføres av utstillingens faste leverandør for rørleggertjenester.  
Vann-, kaffemaskiner o.l. som skal være tilknyttet vann skal sikres med automatisk vannstopper og 
reduksjonsventil. Utstyret skal være CE merket. 
 
Vann, avløp og trykkluft stenges umiddelbart etter stengetid utstillingens siste dag.  
 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030169563
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030169563
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Det er ikke tillatt å slippe ut farlig avfall (glykol, spillolje, løsemidler, syrer, baser, etc.) i 
avløpsnettet. Overtredelse vil medføre advarsel og bortvisning fra området. 

14. Datatjenester  
 
Datatjenester til standen må bestilles av leverandør tilknyttet Stavanger Forum.  
Stavanger Forum har ikke noe ansvar for beskyttelse mot datavirus e.l. overfor utstilleren. 
Utstilleren må derfor selv treffe nødvendige tiltak for å verne sitt eventuelle datautstyr mot dette i 
forbindelse med utstillingen. 
Det er forbud mot andre trådløse nettverk enn det som blir satt opp av utstillingens faste 
leverandør. Andre nettverk vil bli gjort utilgjengelig for eiers regning.  

15. Rengjøring og avfallshåndtering 
 

Utstiller er ansvarlig for å holde orden på sin stand og sørge for at avfall deponeres i henhold til 
reglene om avfallshåndtering.   
 
Det stilles strenge krav til kildesortering. Utstilleren vil bli belastet økonomisk dersom disse regler 
ikke blir fulgt. Alle stander må kildesortere eget avfall etter retningslinjer satt i avfallsreglementet. 

15.1. Under opprigg 

Utstiller besørger selv rengjøring av sin stand.  Dette gjelder også siste dag før åpning. 
 
Ved montering er det ikke tillatt å bruke andre stander til oppbevaring av gods, utstyr eller avfall. 

15.2. Under arrangement 

Daglig rengjøring av publikumspassasjer, fellesarealer, samt innendørs stander besørges av 
Stavanger Forum. Daglig renhold omfatter støvsuging av gulv, samt tømming av restavfall og 
papirkurver.  

Rengjøring blir ikke foretatt i 2. etasje eller i eventuelle møterom/bakrom på standen. 
 
Matavfall må tømmes på anvist sted. 

15.3. Under nedrigg 

Etter endt utstilling må utstiller selv demontere og rydde standen. Spikere og skruer skal ikke ligge 
igjen på gulv.  
 
Ved demontering er det ikke tillatt å bruke andre stander til oppbevaring av gods, utstyr eller 
avfall. Dersom en stand ikke er forlatt iht regelverket, vil utstilleren bli belastet for det 
oppryddingsarbeid som arrangør må foreta. 

16. Opp- og nedrigg 
 
Utstiller forplikter seg til å følge oppsatte frister for opp- og nedrigg av stander. Det er viktig å 
videreformidle denne informasjonen til firmaer/personer som er relevante i denne sammenheng. 
Det er ikke tillatt å plassere gods eller på annen måte sperre transportkorridorene i forbindelse med 
montering og demontering av stander. 
 
Det er ikke tillatt å starte demontering før arrangementets slutt.  

17. Bruk av kjøretøy 
 
Kjøring av biler i utstillingshallene tillates ikke uten tillatelse fra Stavanger Forum.  
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Det er ikke tillatt for andre enn Stavanger Forum eller utstillingens faste speditør å benytte 
motorisert transportutstyr i hallene (forbudet gjelder også elektrisk jekketralle og selvbalanserende 
kjøretøy). Ved bruk av andre fremkomstmidler som f.eks.sykkel skal det holdes lav fart. 
 
Alle utstillere må forholde seg til de eventuelt angitte tidspunkt for innkjøring på området som 
arrangøren fastsetter. Assistanse av kran, truck eller andre laste- og losseredskaper må bestilles hos 
Stavanger Forum.  
 

17.1. Droner 

All bruk av droner på Stavanger Forums område krever søknad.  Søker må forholde seg til Forskrift 
om luftfartøy som ikke har fører om bord.  Luftfartstilsynet har gode oversikter på norsk og engelsk. 

18. Vederlag for bruk av innspilt musikk 
 
Åndsverkloven § 45b angir en plikt til å betale vederlag til musikere/artister og plateselskaper når 
deres innspillinger blir offentlig fremført. Dette gjelder avspilling av CD, radio, TV, MP3 fil m.m. på 
stander. Dersom det brukes innspilt musikk på stand, skal det betales vederlag for den perioden. 
Mer info på www.gramo.no og www.tono.no  

19. Presentasjoner på stand 
 
Ved bruk av lyd og audiovisuelt utstyr, kjøring av maskiner eller andre presentasjoner, må utstiller 
sørge for at nabostander ikke forhindres eller forstyrres. Ved tilkorking i korridorer, forbeholder 
Stavanger Forum seg rett til å avbryte eller tidsbegrense presentasjoner. Bruk av høyttalere eller 
stemmeforsterkere skal ikke overstige 70 dB.  
 
Det er ikke tillatt å dele ut markedsføringsmateriell i korridorer eller andre fellesområder. 
 
Enhver presentasjon som kan virke støtende eller er diskriminerende er ikke tillatt! 

20. Mat og alkoholservering på stand 
 
Det er strengt forbudt å selge alkohol eller mat fra stander under utstillinger hos Stavanger Forum. 
  
Det er ikke tillatt å medbringe egen alkohol til arrangementer. Det kan tillates servering av alkohol 
for inviterte gjester i et begrenset tidspunkt under et arrangement. Det er en forutsetning at all 
alkohol som serveres kjøpes gjennom Stavanger Forum. Vi anbefaler også at all mat som skal 
serveres på stand kjøpes gjennom Stavanger Forum.   
  
Dersom utstiller står for servering av mat på standen selv, gjelder følgende: 
Servering av mat på stand skal registreres hos  Mattilsynet. Utstiller forplikter seg til å følge de 
regler som gjelder mht hygiene, oppbevaring og servering av mat. 
Huskeregler til tryggere mat: 

• Hold det rent 

• Vask hendene 

• Ikke lag mat når du er syk 

• Ha kontroll med temperaturer (kjøleskap eller varmeskap kan være nødvendig) 

• Hold rå og ferdiglaget mat atskilt 

21. Underleverandører 
 
Utstiller er forpliktet til å betale alt utstyr og tjenester bestilt hos våre underleverandører innen 
den oppgitte frist. Dette gjelder også dersom det er utstillers representant som har vært bestiller 
og vedkommende ikke gjør opp for seg. For enkelte bestillinger, kan underleverandøren kreve 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404?q=Forskrift%20om%20luftfartøy%20som%20ikke
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404?q=Forskrift%20om%20luftfartøy%20som%20ikke
http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/
http://www.gramo.no/
http://www.tono.no/
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149
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kontant betaling eller betaling med kredittkort før varen utleveres. For øvrig vises til den enkelte 
underleverandørs leverings- og betalingsbetingelser. 
 
Dersom utstilleren krever en PO (Purchase Order) for å godkjenne fakturaer, må dette nummeret 
oppgis ved bestilling av utstyr eller tjeneste. 

22. Vareleveranser, transport, montering, pakking m.v. 

 
Utstilleren må som utgangspunkt selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, 
pakking og bortkjøring av egne varer, utstyr og dekorasjonsmateriell.  
 
Alt gods som leveres må være godt merket med avsender og mottaker/utstiller samt 
arrangementets navn og standnummer. Veiadressen er Ishockeyveien 11, NO-4021 Stavanger. Vi gjør 
spesielt oppmerksom på at Stavanger Forum ikke skal belastes for noen avgifter i denne forbindelse 
– dette må spesielt ivaretas ved utfylling av fraktdokumentet - Stavanger Forum er kun 
leveringsadresse og må ikke føres opp som mottaker i fraktdokumentet. 
 
For enkelte arrangement inngår Stavanger Forum avtale med spedisjonsfirma.  Dette meddeles i 
hvert enkelt tilfelle.   

23. Vakthold på stand 
 
Utstillere som har verdifullt utstyr utstilt oppfordres til å engasjere egen sikkerhetsvakt på sin 
stand.  Slike vakter må stille i nøytralt antrekk dersom utstillingens faste underleverandør ikke 
benyttes. Dette for å unngå misforståelser blant publikum og andre utstillere.  

24. Skadesløshet 
 
Utstillere må selv dekke alle nødvendige forsikringer for tyveri og skade på eget gods, og for mulig 
ansvar for skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder også arrangørens eiendom. 
Stavanger Forum er ikke erstatningsansvarlig for utstillers eventuelle direkte og indirekte tap på 
personell eller utstyr. 

25. Bilparkering 
 
Det er parkering mot avgift i parkeringshus eller på oppmerkede plasser.  

26. Fotografering 
 
Utstillere og gjester har ikke anledning til å fotografere uten samtykke. Stavanger Forum, presse og 
arrangøren har rett til å fotografere, foreta lydopptak, og/eller filmopptak av produkter, budskap, 
presentasjoner, personer eller annet som representerer utstiller eller som utstiller viser under 
utstillingen. Personvern må hensyntas.  Stavanger Forum og arrangøren har rett til fritt å benytte 
bilder og opptak som nevnt i sin egen markedsføring og i informasjonsmateriell. 

27. Force majeure o.l. 
 

Omstendigheter som Stavanger Forum og arrangøren ikke selv råder over, slik som avbrudd i 
leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer o.l., samt situasjoner som kan betegnes som 
force majeure eksempelvis streik, lockout, brann, ekstremvær, etc, medfører ikke rett til å kreve 
erstatning, refusjon av standleie, utstyrsleie e.l. 


