
Nødplan ved strømafbrydelse på IT- og telefoniområdet 
 

Dette er en nødplan for IT- og telefoniområdet i tilfælde af strømafbrydelser på baggrund af energikrisen.  

IT-Drift og Sikkerhed i Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for IT- og telefoniområdet.  

 

NB Skriv gerne konkrete ansvarlige ud for de opgaver 

Nødplan ved strømafbrydelse 

Udfordring Konsekvenser 

(problematikker) 

Nødplan  

(nødvendige afhjælpende 

foranstaltninger)  

Kommunikation 

Hvilket udstyr eller arbejdsgang vil blive 

påvirket? 

Hvordan kan strømafbrydelsen påvirke 

vores arbejde? 

Hvordan gør vi det praktisk / Hvilke 

midler har vi til rådighed 

Hvor, hvordan og hvem kan / skal vi 

kommunikere med internt / eksternt?  

Adgang til internettet  

 

 

En række kerneopgaver i hele 

kommunen løses via adgang til internet, 

f.eks. sagsbehandling, journalsystemer 

m.v.  

 

Det betyder, at disse opgaver skal løses 

på anden vis, hvis der ikke er adgang til 

internettet.  

Serverrum og hovedlinjer til internet er 

beskyttet af nødstrømsanlæg, som kan 

holde internettet oppe i minimum 30 

timer.  

 

Alternativ kan mobildata erstatte den 

normale internetlinje gennem funktionen 

Hotspot, hvor telefonens mobildata kan 

deles trådløst med andre enheder f.eks. 

PC eller iPads.  

 

NB! Deling af mobildata sluger mere 

strøm på den enhed, som der deles fra 

 

Bærbare enheder:  

 

Bærbare PC’er 

iPhones og iPads 

 

 

De bærbare enheder er digitale 

værktøjer, som understøtter løsningen af 

en række kerneopgaver.  

De bærbare enheder er afhængige af 

strøm gennem batterier. Det er derfor 

vigtigt i højere grad at være opmærksom 

på at have sin bærbare enhed godt 

opladet – gerne flere gange i løbet af en 

dag.  

 

En bærbar PC kan virke uden 

strømtilførsel i 3-4 timer i gennemsnit 

ved fornuftigt forbrug. Tiltag der kan 

nedsætte strømforbruget:  

- Dæmp lysstyrken i skærmen 

 



- Åben kun for de programmer og sider, 

du reelt har for til at løse opgaven 

 

iPhones og iPads  

 

 

IT-Drift og Sikkerhed har ca. 30-40 

mindre transportable batterier, der kan 

fungere som nødstrøm til enkelte 

bærbare PC’er eller telefoner.  

Telefoni 

 

 

 Mobildækning vil ikke være påvirket af 

strømafbrydelser.  Dette skal vi have 

afklaret først - jeg deltager i et KL 

Webinar torsdag eftermiddag herom  

 

 

 

 

   

  


