
Webinar om 
beredskab ved 
strømsvigt 

13. december 2022 



Agenda

09.00 – 09.05 Velkomst 
v./ Sara Røpke, kontorchef i Klima og Erhverv, KL. 

09.05 – 09.35 Scenarier og kommunikationsplan til borgerne. 
v./ Jesper Rode Tholstrup, kontorchef i 
Energistyrelsen. 

09.35 – 09.50 Anvendelse af mobilnettet og nedgravet digital 
infrastruktur ved strømsvigt
v./ Jakob Willer, direktør i Brancheforeningen 
Telebranchen 

09.50 – 10.05 Værktøjer og redskaber til bl.a. sårbarhedsanalyse, 
øvelser og tværgående koordinering 
v./ Ulrik Keller, kontorchef i Beredskabsstyrelsen 

10.05 – 10.15

10.15 – 10.30 

10.30 – 10.45 

10.45 – 11.00 

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.30        

Pause

Kort om opmærksomhedspunkter og intro til de 
forskellige cases og oplægsholdere 
v./ Sara Røpke 

Erfaringer med strømsvigt
v./ Claus Munk, IT-chef i Bornholmsregions kommune. 

Nødplan for beredskab ved strømsvigt på social og 
sundhedsområdet
v./ Dorthe Brænder Liliendal, sundhedsstrategisk 
chefkonsulent i Odense kommune

Kommunikationsberedskab i Silkeborg kommune
v./ Hans Mogensen, kommunikationschef i Silkeborg 

Opsamlende spørgsmål, dialog og tak for i dag



Webinar om beredskab 

ved strømsvigt for KL



Overordnet status på 

forsyningssituationen
Energisystemerne (fx gas, olie og el) 

hænger sammen og påvirker hinanden
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Forsyningssituationen

DENNE VINTER (22/23)

Forventet stabil. 

Volatile, høje priser. Lav produktion. 

Lettere reduceret efterspørgsel.

NÆSTE VINTER (23/24)

Forventet stabil. 

Volatile, høje priser. Reduceret fra Rusland. 

Øget fra LNG. Reduceret forbrug

EL

GAS

Udfordret.

Lav produktion i Europa.

Udfordret.

Ringere mulighed for gaslagerfyldning.

OLIE

VARME & 

BIOMASSE

Stabil forsyning. 

Højere priser.

Forventet stabil.

Fokus på konsekvenser af EU-sanktioner.

Stabil forsyning. 

Højere priser.
Stabil forsyning.



Risiko for strømafbrud: Gennemsnit for hele DK
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Gasbesparelser
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Faktisk gasforbrug (Energinet) Forventet gasforbrug (KF22)

Oktober 2022:

August-oktober 2022:

April-oktober 2022:

Siden januar 2022:

Reduktion i gasforbrug*

*Ledningsgas, dvs. naturgas + 

opgraderet biogas

20 pct.

23 pct. 

20 pct. 

16 pct.
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ELFORBRUGRENE HAR SPARET

Reduktion i 

forbrug
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Faktisk elforbrug Forventet elforbrug

Oktober 2022:

14 pct.

Seneste 3 måneder

11 pct. 

Siden januar 2022 

8 pct.



Hvordan kan I som virksomheder 

hjælpe med at styrke 

forsyningssikkerheden? 
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Materiale til arbejdspladser og virksomheder

På SparEnergi.dk/Erhverv kan I hente og bestille 

materialer, der kan bidrage til gode energivaner på 

jeres arbejdsplads, og i jeres kommune.

Spørgsmål eller ønske om samarbejde? 

Kontakt Rasmus Siggard (rspn@ens.dk)



Vi forventer at udbud og efterspørgsel mødes, men 

hvis ikke…….
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BROWNOUT

Metode- og forløbsbeskrivelse
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12:00

DAY AHEAD 
MARKEDET 

LUKKER

Forecast af driftsdøgnet
Producenter forecaster, hvor 
meget strøm de vil producere.
Elleverandører forecaster 
forbrugernes behov for strøm. 

Beregning af priser
På baggrund af danske og 
europæiske bud beregnes 
elprisen time og time i DK1 og 
DK2 for det kommende døgn.

Evt. ubalancer findes
Timer med makspris 
indikerer, at der ikke kan 
dannes priskryds mellem 
forbrug og produktion.

13:00

MARKEDS-
PRISER 

PUBLICERES

15:00

INTRADAY 
MARKEDET 

ÅBNER

Balanceansvarlig iværksætter tiltag for at løse ubalancer
Balanceansvarlig forsøger at handle sig i balance ved at afkorte 
forbrugsbud eller øge produktion. Intraday markedet lukker 60 min 
før driftstimen og balanceansvarlig indsender en køreplan senest 45 
min før driftstimen. 

17:00

KØREPLANER 
FOR DRIFTS-

DØGNET

Køreplan
Produktion i 

fem min. 
Intervaller

00:00

DRIFTSDØGNET 
BEGYNDER

Udbud og efter-
spørgsel af el 
time for time

FORLØB FRA FORECAST TIL DRIFTSDØGN
Ubalance mellem forbrug og produktion kan i tilfælde af effektmangel (i modsætning til netfejl) 
sandsynligvis forudsiges baseret på markedsaktørernes ageren på markederne og forsøges mitigeret.

13
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Spørgsmål
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Tak for i dag



Jakob Willer, direktør i 
Brancheforeningen Telebranchen 
Anvendelse af mobilnettet og nedgravet digital infrastruktur 

(bl.a. fibernettet) ved strømsvigt - hvad er 

anvendelsesmulighederne og hvor langt rækker nødstrøm? 



Pointer fra oplæg fra 
Teleindustrien v/ direktør 
Jakob Willer

• Teleindustrien er opmærksomme på, at det fra myndighederne er varslet, at der her til 
vinter kan ske nedlukninger af elforsyningen i afgrænsede områder på op til to timer. 

• Mobilselskaberne er forpligtede til at indrette deres net på en måde, så tjenester i 
videst muligt omfang kan opretholdes i tilfælde af midlertidige strømsvigt og på 
baggrund af analyser af risikoen, skal teleselskaberne indrette deres systemer med 
nødstrøm. 

• Alle selskaber har en beredskabsplan som sikrer, at udvalgte mastepositioner fortsat 
kan levere mobilforbindelser. Det kan variere fra selskab til selskab, hvor lang tid man 
har nødstrøm til på de enkelte master og anlæg, idet anlæggenes funktion og arkitektur 
også varierer. 

• Det gælder også for selskabernes udbud af bredbånd, at der er etableret nødstrøm med 
henblik på i videst muligt omfang at kunne opretholde tjenesterne.

• Hvorvidt strømnedbrud vil have betydning for mobildækningen, 
afhænger i høj grad af, hvor længe strømnedbruddet varer, og hvor 
stort et geografisk område det handler om. De fleste strømnedbrud har 
en kort varighed, hvilket typisk ikke har betydning for 
mobildækningen, idet anlæggene kan køre på nødstrøm. Hvis der er 
tale om nedbrud i mindre geografiske områder vil masterne også i et 
vist omfang kunne dække ind over hinandens dækningsområder og 
sikre en mere basal dækning.

• I forhold til risikoen for nedlukninger er det samlet set Teleindustriens 
vurdering, at mobilselskaberne ved et strømnedbrud på op til to timer i 
et afgrænset område i vid udstrækning vil kunne opretholde 
mobildækningen med basale tjenester. Helt konkret vil selskaberne 
prioritere over alt andet, at man fortsat kan foretage opkald til 112. Men 
danskerne vil givetvis opleve, at der bliver mere pres på netværkene, 
hvilket vil påvirke servicebilledet i form af eksempelvis langsommere 
afvikling af datatrafik.

• Mobilselskaberne og telebranchen er i dialog med både Center for 
Cybersikkerhed og Energistyrelsen om risikoen ved svigtende 
energileverancer med henblik på at sikre, at mobildækningen i videst 
muligt omfang kan opretholdes af hensyn til både offentlige og private 
kunder og af hensyn til borgernes muligheder for fx at kunne ringe 112.



Webinar:

Beredskab ved strømsvigt
Ulrik Keller

Kontorchef

Beredskabsplanlægning og Krisestyring 

Beredskabsstyrelsen



Trussels- og risikobilledet er i 
hastig forandring
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Værktøjskassen – brs.dk

5. januar 2023 22



Sara Røpke, kontorchef i Klima og 
Erhverv
Introduktion til cases: Bornholms Regionskommune, Odense 

kommune og Silkeborg kommune. 



Erfaringer med strømsvigt
Bornholms Regionskommune

Claus Munk
Centerchef

Regional Udvikling, It og Sekretariat

Tirsdag 13. december 2022  



Vi har prøvet det mange gange.
Varighed
• Fejlen skal konstateres 0 – 2 timer
• Nødanlæg skal opstartes 0 – 6 timer
• Udfald i mellem 2 – 16 timer
• Et typisk udfald 2 – 8 timer, før alle har strøm igen



Mobildækning

• Hvordan er adgangen til mobilnettet, herunder 112 opkald?

• Kortlagt antal master/celler i samarbejde med operatørerne

• Opgjort nødstrøms kapacitet på master/celler

• Konstateret at teorien ikke svarer ikke med virkeligheden

• Nedlukning efter 0-3 timer

• Oplevelsen, først data, så tale og til sidst 112



Kommunal infrastruktur

• Hvordan er adgangen til kommunaldata?

• Dubleret serverrum (Centralt)

• UPS og generator  

• Øen er opdelt i 7 knudepunkter (Centralt)

• UPS til et par døgn

• ”sort fiber” – uafhængig af operatør

• Hovedkrydsfelter / underkrydsfelter (Decentralt)

• De enkelte centre beslutter selv om de vil have nødstrøm på

• Fokus på ikke digitale og strømbærende løsninger 

• Lav adresse lister (efter kort tid kan man ikke ringe efter afløsere)

• Hav køretøjer tanket/opladt (både benzin, diesel og El)

• Få lavet/opdateret beredskabsplaner, aktionskort og plan for krisestaben

• Test dem (hold øvelser – tør tage strømmen fra f.eks serverrummet



NØDPLAN FOR BEREDSKAB VED STRØMSVIGT PÅ 
SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
KL Webinar om beredskab ved strømsvigt

13.12.2022





SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER – OGSÅ VED BLOT 
2 TIMERS STRØMSVIGT

• Ilt uden batteribackup

• Dråbetællere

• Medicinpumper

• Medicin der skal opbevares ved en konstant temperatur

• Loftslifte

• Døre med elektrisk lås eks. til kvindekrisecentre, går ud af drift 
ved strømsvigt

• Specialområdet for børn – hjælpemidler

• Anti-decubitus madrasser

• Respiratorer

• Sondemad med elektronisk system

• Dialyse

• Overfaldsalarmer

• Nødkald

• Manglende tilgang til journaler og medicinkort m.m.

• At skabe tryghed



✓ Sikre at batterier er opladede på medicinske 
hjælpemidler

✓ Nødkald har ca. 10 timers batteriopbakning, men 
masterne skal fungere – evt. lade døre til stuer på 
plejehjem og lign. stå på klem

✓ Skifte anti-decubitus madrasser ud, forud for 
varsling om strømsvigt

✓ Midlertidig ophold med mange meget svage 
borgere, har fået installeret nødgenerator

✓ Medicin der skal opbevares koldt kan sikres i 
køletasker 

✓ Obs at borgere i kørestol skal opholde sig tæt på 
mulige flugtveje, (ikke elevator), under strømsvigt

✓ Ved varsling 24 timer før – printes medicinkort og 
det væsentligste af borgerens journal

✓ Undlade at lifte indenfor de tidsrum hvor der 
varsles strømafbrydelse

✓ Kommunikation til borgerne, men afpasset. Skal 
sikre den nødvendige information på det rigtige 
tidspunkt, så vi skaber tryghed

✓ Opdatere samarbejdsaftaler med Regions 
hospitalet (OUH), og de private leverandører

Forberedelse: 



CASE TANDPLEJEN Nødberedskab Center for Tandpleje

Generel tandbehandling

• Igangværende tandbehandlinger afbrydes og afsluttes midlertidigt på den mest skånsomme og fagligt forsvarlige måde

• Akut afslutning kan have konsekvenser for tandens/behandlingens prognose

• Hvis det vurderes formålstjenligt eller nødvendigt kan der henvises til privat praksis, hvis der er strøm her

• Der journalføres i henhold til Center for Tandplejes procedure for IT-nedbrud

Generel anæstesi

• I tilfælde af strømsvigt under pågående generel anæstesi vil tandbehandlingen blive afsluttet på hurtigste forsvarlige måde.

• Der er altid medbragt batteridrevet lygte.

• Patientmonitorerne har batteribackup til minimum to timer's drift (langt over det nødvendige).

• Infusionspumperne har batteribackup til minimum to timer's drift. Alternativt kan der skiftes til bedøvelse med inhalationsdamp.

• Respiratoren kan uden videre undværes, idet der kan skiftes til hånd-ventilation

Generelt øvrigt

• Der er udarbejdet plakater til ophæng på alle klinikker med information til borgerne

• Der er nødkald samt nødbelysning i elevatorer (Grønløkkevej 30 samt Hunderup Tandklinik)



Mellem alle forvaltninger

Beredskab Fyn

Odense Universitets Hospital 
(OUH), Region Syd 

• CPAP

• Sug

• Ilt

• Hjemmedialyse

• Respirator patienter

Private leverandører

Og naturligvis borgerne..

Samarbejde



Kommunikationsberedskabet

KL webinar 13. december 2022

Hans Mogensen 

Kommunikationschef

B R O W N O U T



Hvilke spørgsmål besvarer 

kommunikationsberedskabet?

• Hvordan bliver vi varslet?

• Hvor mødes krisestaben og 

kommunikationsstaben?

• Hvem ejer krisen og dermed ansvaret 

for kommunikationen?

• Hvad er formålet med 

kommunikationen ved strømsvigt?

• Hvilke typer af kommunikation

er der behov for?

• Hvilke kommunikationsopgaver

er der før, under og efter strømsvigt?

• Hvem kan udtale sig til medierne?

• Hvad kan vi udtale os om?

• Hvilke kanaler bruger vi til borgere, 

pårørende, medarbejdere, presse og 

politikere?

• Andre nyttige informationer 

og gode råd ved strømafbrydelser



Hvordan bliver vi varslet?

Uvarslet, pludselig strømafbrydelse.

Vær særlig opmærksom på stigende 

risiko, hvis:

• Brownout syd for den danske grænse 

eller i Centraleuropa.

• Hvis Energistyrelsen, statsministeren 

eller andre myndigheder indkalder til 

pressemøde med opfordring om at 

spare mest muligt på strømmen.



Hvor mødes vi?

Krisestaben mødes på rådhuset.

• Rådhuset har nødstrøm og 

internetforbindelse.

• Sørg for fuldt opladet pc og 

mobiltlf. i tilfælde af senere 

blackout.

• Sørg evt. for powerbank til 

genopladning af mobiltlf.

• Sekundært mødested 

med strøm og internet: 

Midtjysk Brand & Redning



Hvem ejer krisen?

Sektoransvaret gælder også for 

kommunikation.

• Politiet: Ulykker m.v.

• Energistyrelsen: 

Forsyningssituationen m.v.

• Regionerne: Hospitaler m.v.

• Kommunerne: Konsekvenser 

for sårbare borgere m.v.



Formålet med 

kommunikationen

Sikre hurtig og relevant information til 

og kommunikation med borgere, 

pårørende, ansatte presse, politikere 

og andre for at:

• Ramte borgere kan tage hånd om 

egen situation og ansvar for egen 

sikkerhed.

• Skabe ro til at håndtere 

situationen.

• Undgå unødvendige telefonopkald.

• Skabe tryghed og tillid til 

myndighedernes håndtering.

• Modvirke rygter og spekulationer.



Tre typer af kommunikation

• Instruerende: Hvad skal du gøre? 

Fx gode råd, varsling, 

handlingsanvisninger, anbefalinger.

• Tilpassende: 

Hvordan skal du håndtere det? 

Fx psykisk krisehjælp, vise at vi deler 

borgernes bekymringer, trøst og omsorg. 

• Internaliserende: Fx rette op på fejl, 

genopbygge godt omdømme.



Hvad kan vi udtale os om til medierne?

• Forhold, der har kritisk betydning for 

borgernes evne til at tage vare på egen og 

andres sikkerhed og sundhed, fx akutte 

forholdsregler eller handlingsanvisninger.

• Synlige dele af kommunens indsats, dog 

altid under hensyn til andre myndigheders 

indsats (fx Politiet). 

• Praktiske foranstaltninger, der udelukkende 

vedrører kommunens eget ansvarsområde, 

fx omkørsel, afspærring af område, 

krisehjælp m.v.



Kommunernes kommunikationsopgave

Før (kriseledelse: forebygge og forberede):

• Få overblik over, hvad der kan ske ved brownout

• Få overblik over mulige kritiske funktioner ved brownout

• Få overblik over den generelle forberedelse til at håndtere brownout

• Opdater kontaktliste til krisestaben og myndigheder, fx Politiet

• Udpeg en pressetalsmand

• Forventningsafstem: Gør risikoen synlig, afdramatiser situationen, anvis handling:

• Fx ved nyheder til presse og hjemmeside:

o Gode råd om at spare på energien og Gode råd ved strømafbrydelser

o Vigepligtsregler, hvis lyssignaler ikke virker (fra Vejdirektoratet)

o Spørgsmål og svar ved strømafbrydelser, som kan reducere antallet af 

henvendelser med spørgsmål (evt. link til KL/Energistyrelsen)

o Information om etablering af en krisestab til håndtering af hændelser

Under (Kriseledelse: overblik over situationen, inddæmme og genoprette):

• Videreformidle Politiets, Energistyrelsens, Energinet og andre myndigheders 

informationer

• Informer om egne indsatser og praktisk information

Efter (Kriseledelse: evaluere, lære, forebygge og øve):

• Håndteringen af situationer under og efter hændelsen: Hvad, hvor, hvornår, hvor 

mange, hvor længe, hvorfor…?

• Hvis mange henvendelser, skab ro: Doorstepmøde/pressemøde hver 2. time/dagligt

• Evaluer for at opnå læring, få input til øvelser, opdatering af beredskabsplaner



Hvilke spørgsmål besvarer 

kommunikationsberedskabet?

• Hvordan bliver vi varslet?

• Hvor mødes krisestaben og 

kommunikationsstaben?

• Hvem ejer krisen og dermed ansvaret 

for kommunikationen?

• Hvad er formålet med 

kommunikationen ved strømsvigt?

• Hvilke typer af kommunikation

er der behov for?

• Hvilke kommunikationsopgaver

er der før, under og efter strømsvigt?

• Hvem kan udtale sig til medierne?

• Hvad kan vi udtale os om?

• Hvilke kanaler bruger vi til borgere, 

pårørende, medarbejdere, presse og 

politikere?

• Andre nyttige informationer 

og gode råd ved strømafbrydelser



Tak for i dag

Dine kontaktoplysninger


