
FAQ - Ofte stillede spørgsmål 
Ofte stillede spørgsmål er en alfabetisk liste, hvor du får svar på de fleste af dine spørgsmål i 
forbindelse med Madværkstedet. Det er derfor en god idé at læse punkterne grundigt igennem. 

A 
Adresse 
Madværkstedet afholdes på følgende adresse: 
Lokomotivværkstedet  
Otto Busses Vej 5A 
Bygning OBV 037 
2450 København SV 

Affald 
Ved Lokomotivværkstedets bagindgang (port 4) findes affaldscontainere. Til lettere affald, plastkopper, 
servietter etc. er der rundt om i hallen opstillet affaldsspande.  

Alarm 
Der er ingen alarm i Lokomotivværkstedet. For at sikre de udstillede genstande og at adgang til 
Lokomotivværkstedet kun sker via indgangen, skal alle sideporte i Lokomotivværkstedet være lukkede 
under arrangementet. Portene kan kun benyttes i tilfælde af brand. Hvis du under messen får brug for 
at benytte sideportene, beder vi dig rette henvendelse på Arrangørkontoret. 

Arrangørkontor 
Arrangørkontoret findes bagerst i Lokomotivværkstedet. 

B 
Bemanding på standen 
Som udstiller er du forpligtet til at bemande din stand i hele udstillingsperioden. 

Brand‐ og flugtveje 
Følgende praktiske regler skal altid overholdes: 
• Brand‐ og flugtveje må ikke spærres. 
• Røg, damp og os må ikke frembringes. 
• Alt letantændeligt materiale, som opstilles i Lokomotivværkstedet, skal være brandimprægneret. 
• Overdækning af standen er ikke tilladt. 
• Brug af åben ild må ikke finde sted! 

Brochurer 
Det er tilladt at uddele brochurer direkte fra egen stand på messen. Uddeling af brochurer og andre 
materialer rundt på messens område er kun tilladt, hvis du som udstiller har booket en omdeling - læs 
mere her. 

Børn og unge på messen 
For at optimere udbyttet af jeres messedeltagelse, har børn og unge mellem 1 og 15 år ikke adgang til 
Madværkstedet. Hvis det er nødvendigt at have sit barn med på messen, kan en børnebillet købes ved 
indgangen. Det koster kr. 200,- pr. barn at komme ind (dog er det gratis at medbringe børn under 1 år).  
Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage barnevogne med ind på messen. Vi tilbyder 
barnevognsparkering ved indgangen. Det er endvidere muligt at låne en bæresele mod et depsitum på 
kr. 500,- 

D 
Driftleder 
I Lokomotivværkstedet vil der være en driftleder fra MCH, som kan være behjælpelig med eventuelle 
udfordringer og tekniske problemer. Kontakt Peter Frahm, MCH A/S, på pfr@mch.dk eller 9926 9566. 
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E 

El-installation 

Generel belysning er inkluderet i standlejen. Yderligere belysning samt håndtering af strøm skal lejes 

gennem MCH og installeres af MCHs personale. Kontakt Michelle Lehmann på mil@mch.dk for mere 

information.  

Entré 

Der er gratis adgang for besøgende på messen. Besøgende kan registrere sig på vores 

hjemmeside www.messe.madværkstedet.dk. 

For at optimere udbyttet af jeres messedeltagelse, har børn og unge mellem 1 og 15 år ikke adgang til 

Madværkstedet. Hvis det er nødvendigt at have sit barn med på messen, kan en børnebillet købes ved 

indgangen. Det koster kr. 200,- pr. barn at komme ind. 

Det er gratis at medtage børn under 1 år.  

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage barnevogne med ind på messen. Vi tilbyder 

barnevognsparkering ved indgangen. Det er endvidere muligt at låne en bæresele mod et depsitum på 

kr. 500,- 

F 
Fotografering 
Fotografering af stande og produkter er kun tilladt efter aftale med udstilleren. 

Forsikring (ansvar) 
Alt udstyr/inventar som er lejet/lånt gennem MCH A/S holdes forsikret af MCH A/S. 
Udstillerens eget udstyr, materiel og varer er normalt ikke forsikret under såvel transporten til/fra 
messen som under messen. Vi anbefaler derfor, at udstiller tegner en transport- og udstillingsforsikring 
- dækkende brand, tyveri, vandskader m.m. 
Vi anbefaler, at du kontakter eget forsikringsselskab, hvis der måtte være spørgsmål vedr. forsikring 

G 
Garderobe 
Der vil være en bemandet garderobe i Lokomotivværkstedets foyer i messens åbningstider. Prisen for 
garderobe er kr. 20,- 

Gulve i Lokomotivværkstedet 
Da Lokomotivværkstedet har bevaret sine unikke og originale omgivelser, må man påregne gulv-
niveauforskelle inden for standarealet og begrænset vægtbelastning på dele af gulvet. Der vil være råt 
gulv i hallen, og der vil ikke være mulighed at lægge gulvtæppe eller lignende.  

H 
Hjertestarter 
Lokomotivværkstedet har en hjertestarter, som er placeret ved indgangen. 

Hjemmeside 
Messens hjemmeside har adressen: messe.madværkstedet.dk. 
 
Hoteller 
Vi henviser til menuen Overnatning.  

I 
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Internetforbindelse 
Der vil være Wi-Fi tilgængelig i Lokomotivværkstedet.   

K 
Koda-/Gramex-afgift 
Benyttes levende musik, solistoptræden eller baggrundsmusik (radio, TV, cd, video o.l.) på standen, 
henviser vi til reglerne for betaling af afgift til Koda og Gramex. 
For fremsendelse af indberetningsskema kontakt: 
 
Koda/Gramex 
Landmærket 23-25 
Postboks 2154 
1016 København K 
Tlf. nr. +45 3330 6300 
 
Afspilles musik på standen, skal messearrangøren informeres. 
Støjniveauet (fra eksempelvis højttaler- og videoanlæg) må af hensyn til andre udstillere ikke overstige 
70 db målt 1 meter fra standen. 

Kopiservice 
I kan købe kopier/print på Arrangørkontoret/Teknisk Service. 

L 
Logo 
Madværkstedets logo findes på hjemmesiden under ”Om Madværkstedet”. Ved behov for logo i andre 
formater og filtyper end dem, der kan findes på hjemmesiden, kontakt venligst infomad@mch.dk 

M 
Madlavning 
I begrænset omgang kan vi ophænge kul-emhætter. Har du brug for en kul-emhætte i forbindelse med 
brugen af friture, stegning eller fritering bedes du kontakte Michelle Lehmann på mil@mch.dk  
Det er ikke tilladt at bruge gas under messen. 

N 

Nedbrydning af stande 

Nedbrydning af stande må først påbegyndes EFTER kl. 17.00 d. 22. marts 2023. Ved nedbrydning før 

tid udstedes en bøde på kr. 5000,- 

Nyheder 

Vi sætter fokus på nyheder, da det er en del af oplevelsen for de besøgende at blive inspireret og 

opdateret på de nyeste trends og tendenser. Det er gratis at tilmelde din(e) nyhed(er) og blive 

markedsført på vores hjemmeside og Madværkstedets sociale medier op til messen. Tilmeld din 

produktnyhed her!  

Nødsituation 

Opstår der en nødsituation, hvor der er tilkaldt en ambulance, så giv besked til personalet på 

Arrangørkontoret i Lokomotivværkstedet. 

Vi har derved de bedste forudsætninger for at få guidet ambulancen hurtigt og sikkert frem til den 

nærmeste port og det pågældende sted i Lokomotivværkstedet – og kan derved spare livsvigtige 

minutter. 
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Akuttelefon: tlf. 1813 - læs mere  

Falck / ambulance: tlf. 112 

Politi: tlf. 114 

Hospitaler 

Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S, tlf.: +45 3234 3234 

Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg, tlf.: +45 3816 3816 

O 
Offentlig transport 
Nærmeste S-tog stopper ved Dybbølsbro Station, som ligger ca. 900 m. fra Lokomotivværkstedet. 
Nærmeste metrostation er Enghave Plads St., ca. 1 km. fra lokomotivværkstedet. 
Nærmeste busstoppested er Otto Busses Vej (Vasbygade)” eller “Bavnehøjhallen (Enghavevej)”, 
hvorfra der er ca. 400 m. til Lokomotivværkstedet. 
 
Afstand til Hovedbanegården fra Lokomotivværkstedet er 2,2 km.  

Opbygning 
Opbygning skal finde sted mandag den 20. marts 2023 mellem kl. 8.00 - 20.00.  

Opvaskerum/skyllerum 
Der findes opvaskerum/skyllerum fordelt i hallen, som frit kan benyttes – kig efter "VASK" 
på halplanen og se hvilken, der ligger nærmest dig. Derudover kan man også benytte rum 14 lige ved 
indgangen. 

Overskudsmad 
Du kan donere overskudsmad til Fødevarebanken både tirsdag og onsdag. 

P 
Parkering 
Som udstiller må du kun benytte parkeringspladserne ved Lokomotivværkstedet under opbygning og 
nedbrydning. 

Under de to messedage opfordrer er parkeringspladserne ved Lokomotivværkstedet forbeholdt 
messens besøgende – dine kunder – og der er kun et begrænset antal pladser til rådighed. 

Vi henviser til at benytte de nærliggende P-huse på AC Meyers Vænge og P-Pladsen ved Fisketorvet, 
eller at man benytter sig af tog eller bus, som alle ligger i kort gåafstand fra Lokomotivværkstedet. 

Pengeautomat 
Der findes ingen hæveautomat i Lokomotivværkstedet. 
Hæveautomat findes her: 
- Fisketorvet, Kalvebod Brygge 59, København – ca. 700 m fra Lokomotivværkstedet 
- Enghave Plads 5, 1875 København 
- Enghavevej 40, 1875 København 

Personopkald 
I messens åbningstid foretages ikke personopkald eller annoncering om aktiviteter på enkelte stande i 
Lokomotivværkstedets højttaleranlæg. Vi opfordrer derfor til at mødetid og -sted aftales på forhånd. 
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R 
Rengøring af stande 
Rengøring af standen er en del af standprisen og omfatter støvsugning af gulvareal samt tømning af 
skraldespande.  

Rygning 
Rygning i Lokomotivværkstedet er ikke tilladt. Vi henviser til udearealerne.  

S 
 
Støj 
Støjniveauet (fra eksempelvis højttaler- og videoanlæg) må af hensyn til andre udstillere ikke overstige 
70 db målt 1 meter fra standen. 

T 
Taxa 
TAXA 4x35: tlf. + 45 3535 3535 
Cafe Taxa: tlf. + 45 3583 2200 
Dantaxi: tlf. + 45 4848 4848 

Toiletter 
Dame-/herre toiletter findes i stueplan ved indgangen og bagerst i hallen.  

Truckkørsel  
Det er ikke tilladt at køre egen gaffeltruck i Lokomotivværkstedet. Skal du have løftet gods, bedes du 
derfor rette henvendelse til MCH's driftspersonale.  

U 
Uddeling af materialer på gangene 
Det er ikke tilladt at uddele smagsprøver, brochurer eller andre materialer rundt på gangene i 
Lokomotivværkstedet. Al uddeling skal foregå fra standene.  

Å 
Åbningstider 
Opbygning: 
Mandag d. 20. marts kl. 08.00 – 20.00 

Åbningstider: 
Tirsdag den 21. marts kl. 09.00 – 18.00 
Onsdag den 22. marts kl. 09.00 – 17.00 

Nedbrydning: 
Onsdag d. 22. marts kl. 17.00 – 24.00 
Torsdag d. 23. marts kl. 07.00 – 12.00 

 


