
 
   

 
Status (november 2022) på håndtering af beredskab i 
vintermånederne – el og varme 

 

 

Baggrund 

 

Den globale usikkerhed i forhold til fremtidige energiforsyninger inde-

bærer, at de nationale myndigheder har analyseret risikobilledet. På 

møde med Hovedstadens Beredskabssamordning (HOBS) og Energi-

styrelsen den 25. oktober 2022 beskrev styrelsen situationen som føl-

ger: 
 
Hovedbudskab:  

 

Stabil energiforsyning til Danmark i dag, men situatio-
nen er alvorlig. Det kan blive kritisk til vinter.  

Vi forventer at kunne komme igennem en vinter uden at 

afbryde el-, varme-, olie-og gaskunder; men det kræver, 

at alle sparer på energien. 

 

Generelt beredskab 

På den baggrund har Hovedstadens Beredskab (HBR) beskrevet to sce-

narier, som kommunerne i Hovedstadsområdet baserer deres bered-

skabsplanlægning på. Disse scenarier er valgt i dialog med forsynings-

virksomhederne som udtryk for den mest sandsynlige reaktion, hvis det 

ikke vil være muligt at forsyne København og Omegnskommunerne 

med tilstrækkelig el og varme i forhold til efterspørgslen: 

 
• En situation, hvor el-selskaberne - som følge af mangel på el i 

forhold til efterspørgslen – iværksætter såkaldte ’Brown-outs’ 
som er strømafbrydelser af op til 2 timers varighed i et afgræn-
set geografisk område.  
 

• En situation, hvor fjernvarmeleverandøren HOFOR – som følge 
af mangel på varme i forhold til efterspørgslen – iværksætter 
nedlukning af varmeforsyningen til alle bygninger i København i 
op til 48 timer. 
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I forhold til en mulig lukning for varmen i op til 48 timer, har kommunen 

– på HOFORS anbefaling – identificeret et antal adresser som man, hvis 

det er teknisk muligt, vil søge friholdt for lukning. Det drejer sig om byg-

ninger, hvor der vil være risiko for: 

 
1. Alvorlig personskade og alvorlig sygdom med evt. påvist forhø-

jet dødsrate, alvorlig psykisk påvirkning og alvorlig påvirkning af 
livsvilkår. 
 

2. Alvorlig skade på værdier, materiel og ejendomme. 
 

3. At bygningens mulighed for at fungere som evakuerings- og 
indkvarteringscenter forhindres. 

 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har meldt alle enheder med 
døgnophold for svage borgere, samt enkelte andre enheder ind med 
henvisning til kriterie 1. 

Særligt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
Forvaltningen etablerer nu konkrete handleplaner i forhold til ovenstå-
ende to scenarier – herunder sikrer, at der på alle enheder foreligger de 
fornødne action-cards. 

For at være så godt forberedt som muligt for det tilfælde, at el- eller var-
mesvigt skulle forekomme i længere perioder end de 2/48 timer, arbej-
der forvaltningen på yderligere forholdsregler. Blandt disse er: 

• Indkøb af diverse hjælpemidler til plejehjemmene og hjemme-
plejen til brug ved el- eller varmesvigt af længere varighed – så-
som tæpper, batteridrevne lygter m.v. 
 

• Gennemgang af alle plejehjem m.v. i forhold til deres sårbarhed 
ifm. strømsvigt – herunder brandalarmering, elevatorer, brand-
døre, nødbelysning, kaldeanlæg, lifte, el-afhængige madrasser 
og -senge og borgere, som er afhængig af ilt og respirator. 
 

• Planlægning af kommunikation særligt målrettet lederne i 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at sikre 
hurtig og korrekt handling i en eventuel krisesituation. En særlig 
facet af kommunikationen sigter på rettidig og målrettet infor-
mation af de borgere og deres pårørende, som er i forvaltnin-
gens varetægt. 
 

• Vurdering af de svageste hjemmeboende borgeres tilstand 
med henblik på at kunne foretage en nødevakuering af disse til 
plejehjem, med plads til indkvartering. 
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