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• Usikkerhed på energimarkederne og høje energipriser.

• Solidaritet i EU og fungerende energimarkeder er 

afgørende.

• EL: Høj strømforbrug (bl.a. varm sommer). Lav 

strømproduktion (Vandkraft, A-kraft og høje gaspriser). 

Nabolande overvejer at trække kulværker tilbage i drift og 

overvejer at lukke for udlandsforbindelser.

• Varme: Opmærksom på visse typer biomasse

• Gas: Meget usikkert marked. Rusland har reduceret 

gasflowet. Nord Stream 1 er lige nu lukket. 

• Olieforsyning: Stabil. Hele det danske marked kan 

forsynes.

SITUATIONEN NETOP NU

Hovedbudskab: 

Stabil energiforsyning i dag, men 

situationen er alvorlig. Det kan 

blive kritisk til vinter. Vi forventer 

at kunne komme igennem en 

vinter uden at afbryde el- og 

gaskunder, men det kræver, at 

alle sparer på energien



Status på gasforsyningssituationen 
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Gasflow til Danmark

• 20. juni 2022 erklæret Early Warning (det første kriseniveau). 

• Danmark importerer fortsat gas fra Tyskland svarende til efterspørgslen (forbrug + lagerfyldning). 

Kommende idriftsættelser:

• Tyra-feltet bliver forsinket med ca. seks måneder til vinteren 2023/2024. Produktion andre steder 
kan evt. øges, men forsinkelsen forværrer forsyningssituationen til næste vinter.

• Baltic pipe. Ny rørledning der transporterer gas fra Norge til Polen via Danmark.

Biogasproduktion

• Biogasproduktion udgør ca. 30 pct. af Danmarks gasforbrug i 2022. 

Lagerfyldning

• Markedet af egen drift har fyldt gas på de danske gaslagre. De danske lagre er ca. 95 pct. fyldte. 
Danmark lever op til EU’s delmål.

Side 4

STATUS I DANMARK



Rusland lukker for gassen. 
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SCENARIE: LIGELIG FORDELING OG NEDSAT IMPORT

Anm. I 2023 forudsættes det, at markedsaktører med danske forbrugere udnytter 50 pct. af den ledige kapacitet i Baltic Pipe (1 mia. m3) til at importere gas fra Norge, og at idriftsættelsen af Tyra-platformen fra vinteren 2023/2024 

vil bidrage med øget forsyning af det danske marked (op til 100 pct. af produktionen).
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BESKYTTEDE OG IKKE-BESKYTTEDE KUNDER



Status på elforsyningssituationen
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PÅVIRKNING PÅ AFBRUDSMINUTTER, HVIS GAS REDUCERES

Ministerens 

planlægningsmål for 

effekttilstrækkelighed.

GRUNDBEREGNING GASSCENARIE A GASSCENARIE B
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VEJRET PÅVIRKER EFFEKTEN
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TILTAG TIL AT SIKRE ELFORSYNINGSSIKKERHEDEN NU

Spare på energien Flytte forbruget Levetidsforlængelse 

af værker
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ELBEREDSKAB
HVORDAN UDØRES FORANSTALTNINGERNE I PRAKSIS?

• Energinet har ansvaret for at sikre effektbalancen i systemet.

• En ubalance kendes ca. et døgn inden, og markedet vil så vidt 

muligt forsøge at genskabe balancen via markederne efter Day 

ahead-markedet.

• Et underskud vil blive fordelt mellem alle Europas lande.

• Energinet vil beordre "Manuel aflastning" af forbrugere (1-2). 

• Kritisk effektbrist kan være kortvarig, dvs. fra 15 minutter og til 

nogle timer, men kan i særlige situationer have længere varighed. 

• I situationer af længere varighed vil det være nødvendigt at 

anvende rullende forbrugsaflastning ~ effektfordeling (engelsk: 

load-shedding eller brown-out) i det berørte område. 

• Der skal som udgangspunkt ikke ske særlig prioritering i 

forbindelse med gennemførelse af systematisk forbrugsbortkobling 

(3).

• Netselskaberne skal derfor ikke tage hensyn til særlige 

kundekategorier eller forbrugsområder (3). 

• Områder med nettoproduktion afkobles dog ikke (3).

• Energinet informerer Energistyrelsen og andre myndigheder (1-2).

• Netvirksomhederne skal hurtigt iværksætte information til 

offentligheden samt løbende opdatere information til forbrugere 

om udkoblede områder og forventede udkoblinger i lokalområdet 

(3-5). 

2. Energinet 
melder antal % 

der skal 
aflastes 

3. 
Netvirksomhed
effektuerer max 
15 min senere

4. 2+ timer = 
initiering af 

rullende 
aflastning

5. Energinet 
tilladelse til 

gradvis 
tillastning af 

forbrug

1. Konstatering 
af kritisk 

effektbrist
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I TILFÆLDE AF BROWN-OUT

Alle forbrugere skal altid kunne 
håndtere at strømmen går. Det sker 
jævnligt lokalt.

Men den risiko vi ser ind i for den 
kommende vinter betyder, at forbrugere 
kan risikere at blive afbrudt i intervaller 
af op til 2 timer

Der er ikke hjemmel til at prioritere 
mellem elforbrugerne, og det er ofte 
heller ikke teknisk muligt. 

Netselskaberne har 
informationssystemer, som man kan 
tilmelde sig



Der er ingen garanti for elforsyning

Hvis man er kritisk afhængig af el, så skal man selv have sikret sig – fx ved hjælp af nødstrømsanlæg

For kommunerne er det vigtig at have styr på f.eks.:

• Om vandforsyningen virker i tilfælde af strømafbrydelse.

• Beredskabsplan for ”nødvand”

• Styr på om kloarken virker (spildevand)

• Styr på kommunikationen. Kan man klare sig uden mobiltelefoni?

• Skoler/Daginstitutioner

• Borgere afhængig af energi i hjemmet

• Det kommunale beredskab. (Åbner porten uden strøm)

• Etc….

Husk sektoransvaret

HVIS BROWNOUT – 2 TIMER
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Status på varmesituationen
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Lige som på elområdet er der også potentielt risiko for, at fjernvarmeforsyningen 

svigter. 

Det er ikke en risiko, som vi på nuværende tidspunkt vurderer er forhøjet i forhold til 

normalen.

Men man skal alligevel have overvejet, hvad konsekvenserne kan blive.

VARMEFORSYNINGEN KAN OGSÅ SVIGTE
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Tak for i dag
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