
Konsekvenser ved nedlukning af strøm i 2 timer på et vilkårligt tidspunkt af døgnet 
 
Der afholdes forebyggende kriseberedskabsmøde om varslede strømnedlukning denne vinter. 
 
Udgangspunktet er følgende: 

• Nedlukningen varer 2 timer 

• Nedlukningen bliver varslet i forvejen – varslingstiden er uklar 

• Nedlukningen kan ske i alle døgnets 24 timer 

• Fyn er inddelt i 10 områder – alt i disse områder forventes nedlukket 
 
 

Ejendomme og 
ejendomsdrift 

Konsekvens Nødvendige afhjælpende foranstaltninger 

Spildevandspumper 
 

Oversvømmelser hvor spildevand løber bagud af 
systemet, især på ikke separerede systemet.  
Toiletkværne vil ikke virke.  
 

• HCA-museum 

• Nyborgvej 30-32 

• H.C Andersenskolen 

Ikke mulig 
 

 
 

Grundvandspumper 
 

Oversvømmelser ved skybrud, vil give problemer på 
de fleste ejendomme 
 
Særligt kritiske adresser: 

• Lysningen 

• Koncerthuset 

• Korupskole 

• HCA-museum 

• Skt. Hans skolen 

• Bækholmen 90 (OSK) 

• Hvenekilden børnehus 

• Fyrretræet børnehus 

• Huset Ældrecenter 
 

Nogle steder forefindes der manuelle pumper der 
kan betjenes af TS. 
 
Der kan undersøges hvor de findes. 
 

Der bør indkøbes vandpumper drevet af benzin, 
samt slanger 

ABA/AIA/ADK (Alarmsystemer) De fleste enheder har batteribackup til mere end 2 
timer 
 

Vær opmærksom på fejlmeldinger /reset ved 
genstart. 
 



ADK: låse til døre, sikringsrum, demenssikring vil 
ikke virke, hvis de ikke har batteribackup 
 

Særligt kritiske adresser: 

• Heroinklinikken, Grønlandsgade 13 
 

 
 
 

Bravida til at undersøge om døre låser/åbner ved 
strømafbrydelse 

Vinterberedskab Vinterberedskabet kan holdes kørende 2 timer uden 
strøm med nødstrøm? 
Nedbrud på vintermateriel kan håndteres uden 
strøm med nødstrøm? 

• Materialegården, Blande- og pumpeanlæg vil 
ikke kunne køre 

 

Højvandslukker? 
 

Er ikke på strøm, men mekanisk 
Kan give problemer med rotter, hvis der ikke er 
rottespærre 

 

   

Elevatorer 
 

Risiko for at sidde fast hvis varsel er meget kort – 
syge og handicappede skal ud/ind.  

Elevator skal spærres inden strømafbrydelse 

Port / dør styring 
 

Porte har ofte ikke backup batteri. De står dermed 
enten lukket/åben. 
 
JSAJE: Jeg har været i kontakt med Record og 
Tormax, som siger at det er specifik for hver dør, 
hvad den er programmeret til, i tilfælde af 
strømsvigt/batterifejl, da døren ofte også er en 
nødudgang. De kunne også fortælle, at nogle ældre 
døre vil styringen stå af, ved totalt strømsvigt. 

Evt. installere batteri backup 

Sprinkleranlæg 
 

De nye anlæg har diesel generator. Hvis de har 
trykforstærker via el og ikke diesel generator vil de 
ikke virke. 

Ikke mulig 

Plejecentre 
 

Lift ved senge samt plejestationer virker muligvis 
ikke. 
Eventuelt iltapparater, der ikke har 
nødstrømsanlæg.   

 

Nødkald i private hjem Nøddrift 24 timers batteri. Derfor ingen risiko.  



  

Varmeanlæg med 
cirkulationspumper og styring 
 

Ved strømafbrydelse vil varmeanlæggene ikke 
kunne regulere, og en ejendom eller dele af den 
kan potentielt stå uden varme, da ventiler og 
pumper ikke kan fungere. 

Det vurderes at vores ejendomme godt kan stå 
uden varme i begrænset tid. De fleste varmeanlæg 
vil formegentlig starte normalt op, så snart 
forsyningen er genetableret.  
Det kan være nødvendigt at få tilkaldt teknikker til 
opstart. 

Varmepumper Ved strømafbrydelse vil varmepumper stoppe. Det 
er uvist hvordan styring og kompressoren vil 
håndtere dette. Styringerne bør huske deres 
indstillinger og starte normalt op. Worst case, så går 
varmepumpen i stykker og kræver reparation. 

Det kan være nødvendigt at få tilkaldt teknikker til 
opstart og reparation. 

Bygningsautomatik (CTS) En del af bygningsautomatikken er sårbar overfor 
strømafbrydelse, da der ikke udføres service og 
batteriskifte. Det er særligt ældre 
bygningsautomatik som kan risikere at glemme 
deres styring, og derfor ikke kan starte automatisk 
op. Derfor kan en ejendom potentielt stå uden 
varme og varmtbrugsvand indtil servicebesøg. 

Det kan være nødvendigt at få tilkaldt teknikker til 
opstart og reparation. 

Ventilation Der er stor risiko for frostsprængte varmeflader i 
ventilationsanlæg, da cirk. pumper og ventiler ikke 
vil fungere, og spjæld ikke kan nå at lukke. Det er 
særligt de fritstående anlæg som er udsat, når 
temperaturen er under frysepunktet. Ved 
frostsprængning vil fjernvarmevand strømme ud, og 
ødelægge/oversvømme underliggende 
konstruktion.  
Ventilation bruges også flere steder til opvarmning 
af lokaler, fx koncerthuset. 
Der kan være risici i svømmehaller ved manglende 
ventilation ift. ophobning af klordampe, og 
fugtstyring. 

Der er flere muligheder ift. frostsprængning: 
aftapning af varmeflade, afspærre varmeflade, 
overstyre motorventil (helst mekanisk), lukke 
hovedhaner.  
Evt. teknisk personale på standby og til kontrol af 
anlæg. 

Eltracing Der er flere rørinstallationer som er frostsikret med 
eltracing, senest de vaskerender som opsat ifm. 
Covid-19.  
Der er risiko for rørbrud ved frost. 

Aftapning af anlæg, lukke hovedhaner,  
Evt. teknisk personale på standby 

Proceskøl Der er uvist hvordan kølekompressorer inkl. styring 
vil agere efter strømafbrydelse. Det er muligt at 

Det kan være nødvendigt at få tilkaldt teknikker til 
opstart og reparation.  



styringer/anlæg skal nulstilles efter strømafbrydelse. 
Worst case, så går kølekompressoren i stykker og 
kræver reparation.  
Der kan være følgekonsekvenser, såfremt 
køleanlæg ikke starter normalt op; køling af 
madvarer, serverrum, andet teknisk udstyr, 
museumsgenstande osv. 

Evt. teknisk personale på standby og til kontrol af 
anlæg.  
Evt. tilkaldevagt fra leverandør 

Lækagesikring Der er risiko for at lækagesikring lukker for hhv. 
varme og vand installationer, samt at lækagesikring 
ikke lukker ved evt. frostsprængning. Vi kan derfor 
stå med ejendomme som ikke har forsyning, og 
som først kan blive nulstillet ved genetablering af 
forsyning. 

Evt. teknisk personale på standby og til kontrol af 
anlæg. Instruks til brugere i nulstilling.  
Evt. tilkaldevagt fra leverandør 

Afhjælpning af gentilkobling af 
strøm 
 

Ved reetablering af forsyning, kan der opstå risiko 
for overbelastning, såfremt alle tekniske anlæg 
startes samtidig. Hvis stikledning overbelastes, så 
er der ikke forsyning til ejendomme, før elektriker 
tilkaldes.  
Såfremt det kun er enkelte grupper, som 
overbelastes, kan enkelte forbrugere stå uden 
forsyning indtil reetablering.  

Evt. teknisk personale på standby  
Evt. tilkaldevagt fra leverandør 
 

Svømmehaller Mulige problemer: Vandet skal renses konstant og 
ventilationen skal køre pga. klordampe. Dette vil 
stoppe under strømsvigt. 

 

Tandpleje De er afhængige af vand og el. Patienter kan være i 
narkose. Kan give problemer ved meget kort varsel. 
 

 

Akutteam (Ø100) Skal bruge strøm til bilerne for at holde medicin ved 
korrekt temp. 

 

   

   

   

 
 
 

 

 

 


