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Indledning  
I forbindelse med Vig Festival er der en række ting i forhold til brug af EL som i skal være opmærksomme 

på, både inden festivalen samt når I befinder jer på pladsen.  

Dette er først og fremmest for at sikre den optimale sikkerhed for jer, jeres samarbejdspartnere og ikke 

mindst jeres kunder. Men også for at sikre et minimum af fejl under afviklingen samt at sikre, at både jeres 

og vores udstyr ikke lider overlast.  

Vig Festival er som andre festivaler og markedspladser underlagt installationsbekendtgørelsen samt DS/HD 

60364 kap. 740 - midlertidige installationer. Det er dit ansvar som bodholder at bekendtgørelsen 

overholdes og efterleves, på Vig Festival kan den ansvarlige el-installatør komme rundt og kontrollerer at 

dine installationer opfylder reglerne, påtaler han nogle af dine installationer så ret dig efter dem og lav det 

rigtigt, så du og dine kunder ikke risikerer en el-ulykke. Hvis Vig Festival bliver bekendt med installationer, 

som ikke overholder standarderne eller forvolder skade på andre installationer, forbeholder Vig Festival sig 

ret til at frakoble forsyningen til boden, indtil installationen er bragt i orden. 

Husk det er dig og kun dig, som bodholder der har ansvaret for installationerne, i boden opfylder reglerne, 
følg reglerne så vi er sikre på, ingen kommer til skade.  
Rigtig god festival. 
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1) Inden I drager af sted til festivalen  
Inden I drager afsted, er der nogle ting vedr. jeres elektriske udstyr, I skal have styr på. Det er som følger:  

Er jeres produktionsmaskiner efterset, vedligeholdt og egnet til denne 

type opgave?  

Alt jeres materiel bør efterses inden i tager af sted til eventen, for at sikre at der ikke findes skader, mangler 

eller fejl. Hvis sådanne findes, skal disse udbedres inden I tager af sted. 

Samtidig skal I overveje hvorvidt alt det udstyr I planlægger at tage med, er egnet til at tage med på en 

koncert-/festivalplads med de til tider ekstreme påvirkninger udstyret vil blive udsat for, under disse typer 

arrangementer.   

Alt jeres udstyr skal som udgangspunkt været forsynet med en stikprop med en jord (se nedenstående 

billede): 

 

 

Ovenstående er et krav, medmindre jeres udstyr er dobbeltisoleret, hvilket I kan se på jeres udstyr hvis det 

er mærket med følgende symbol:  

 

 

I så fald er der ikke krav om jordben på stikpropperne. Dobbeltisolerede produkter er normalt ting som 

dankortterminaler, batteriopladere, og andre mindre elektronikprodukter. 
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Da de fleste hvidevarer, køkkenmaskiner, hi-fi-udstyr mv. er leveret med et schuko stik, kan man i stedet 

for at skifte stikket (hvilket altid vil være den foretrukne løsning) anskaffe sig en adapter, som laver schuko 

stikket om til et traditionelt dansk stik med jord. Disse kan købes i de fleste elektronikforretninger og 

byggemarkeder.  

Schuko stik:       Adapter (hybridstik): 

                       

Der skal som minimum altid være jord (tre ledninger) i alle forlængerledninger, og det skal være 

gummikabler af typen H07 RN-F med en mærkespænding på 450/750 V. Inde i boderne kan der dog 

anvendes ledninger med mindst 300/500 V mærkespænding. (plastkappeledninger) 

 
Armaturer/lamper og lyskæder skal være forsvarligt fastgjort og alle armaturer og  

lyskæder skal være placeret, så der ikke er risiko for personskade eller antændelse af  

materialer. HUSK at lamperne kan blive meget varme. Adgang til selve lyskilden (pæren) må  

kun være muligt efter fjernelse af en barriere eller en kapsling, som kræver brug af værktøj – fx en form for 

plastik lampeskærm. Det er altså ikke muligt at anvende ”normale” 230V lyskæder, hvor der er  

adgang til pæren, medmindre lyskæden er opsat mindst 2,5m over underlaget. Det er heller  

ikke muligt at anvende pinspot eller parlamper.  

Generelt er det sådan, at hvis i et byggemarked køber lamper mærket med IP44 eller højere,  

så vil lampen som regel overholde reglerne. Kontakt eventuelt din lokale elektriker for hjælp. 

       

Vær opmærksom på, at hvis udstyret ikke er i orden ved ankomst til pladsen er Vig Festival i sin gode ret, 

til at nægte jer strøm til jeres udstyr indtil udstyret er bragt i orden. 
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2) Kørsel på kabler  
Det er selvfølge ikke tilladt at køre på kablerne da disse kan tage skade, og I derfor muligvis vil blive 

pålagt erstatningsansvar for eventuelle beskadigede kabler. Beskadigede kabler udgør en 

sikkerhedsrisiko og brandfare! 

På de steder hvor kabler krydser de generelle køreveje vil der være udlagt kørebakker (se nedenstående 

billede) som skal bruges ved overkørsel af kabler. 

 

Er det ikke muligt at komme ind i eller ud af det område hvor I skal være, og er der ikke udlagt kørebakker 

så lad være med at bare at køre over! Kontakt i stedet el-team på pladsen som vil hjælpe jer.  
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3) Tilslutning af udstyr  
Når I kommer til jeres anviste område/bod, vil der typisk være opstillet en strømtavle bagved eller i 

nærheden af jeres bod, max. 25 meter væk. 

Som udgangspunkt skal I selv tilslutte jeres udstyr til tavlen med ét stik, medmindre andet er aftalt, 

er i det mindste i tvivl, kontakt el-team. 

I tilfælde af fejl må I kun afbryde strømmen ved tavlen i jeres bod eller i forsyningspunktets ”anden 

ende” hvor navnet på jeres bod navn er tydeligt markeret. Alle andre tavler/forsyningspunkter må kun 

betjenes af el-team.  

I tilfælde af RCD-fejl (HPFI/HFI-relæ): Husk at det ifølge dansk lov ikke er tilladt, at tænde for et afbrudt RCD 

anlæg mere end én gang, før fejlsøgning påbegyndes. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Vær opmærksom på dårligt vejr 
I tilfælde af at der er udsigt til nedbør, bør I sikre jeres udstyr.  

Derved sikrer I, at hverken jer selv eller andre kommer til skade og jeres udstyr ikke lider overlast. 

Dette kan gøre ved følgende tiltag:  

- Hænge alle samlinger op så de ikke kommer til at ligge i vand  

- Dække maskiner/udstyr til så det ikke får vand  

 

5) Når I forlader pladsen 
Når I forlader pladsen, så skal I sikre jer at alt el-materiel, der var i boden/på pladsen da I kom, forsat ligger 

der og det I eventuelt har lånt er afleveret tilbage til el-team.   

Vig Festival forbeholder sig retten til at fakturere for evt. manglende/mangelfuldt udstyr.  

 

Hvis I har nogle spørgsmål før så kontakt venligst jeres kontaktperson hos Vig Festival som kan 

videreformidle kontakt til el-team.  
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6) Sikkerhedsstyrelsens 5 gode råd om sikkerhed ved midlertidige 

elinstallationer. 

 

5 gode råd om sikkerhed ved midlertidige elinstallationer.  
Når du tilslutter elektriske apparater, ledninger og lignende i midlertidige installationer, for eksempel 

på et marked, en festival, i et tivoli eller ved en byfest, er det vigtigt, at du følger de 5 gode råd. Det kan 

være livsfarligt hvis du bruger defekte ledninger og defekte elapparater. 

Alle stikkontakter inklusive videresløfningsstikkontakter skal fra den 1. juli 2019 være forsynet via en 

RCD. 

En RCD (også kaldet HPFI/HFI) er en fejlstrømsafbryder, som afbryder spændingen, hvis der opstår en 

fejl på et elapparat eller elinstallationen. 

1. Ved fejl i isoleringen søger strømmen altid ned mod jorden.  

Du risikerer at være strømmens jordforbindelse, hvis du ikke lader en jordleder beskytte dig. Brug 
ledninger med jordforbindelse og sørg for, at jordforbindelsen overføres til stikproppen og det 
elektriske apparat. 

2. Stikprop og stikkontakt skal passe sammen. 

I Danmark tillades tre forskellige stikkontaktsystemer. Kun når stikprop og stikkontakt passer 
sammen, kan du være sikker på, at jordforbindelsen overføres. 

3. Brug kun stik og forlængerled og aldrig fritsiddende samlemuffer, når du tilslutter dine 

elapparater.  

Dårlige samlinger får strømmen til at søge alle veje og giver risiko for stød. 

4. Se efter, at dine ledninger og apparater er uden skader og ikke lider overlast.  

En skade på elapparatet eller ledningen – eller en ledning, der er trukket halvt ud af apparatet – giver 
strømmen en smutvej. Og den smutvej kan være dig, så du får stød. 

5. Tjek, at den eltavle, du får strøm fra, er beskyttet af en fejlstrømsafbryder. 

En RCD eller fejlstrømsafbryder (tidligere betegnet som HFI- eller HPFI-afbryder) slår strømmen fra i 
samme nu, en fejl sender strømmen mod jord. 

 

 

 


