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1 Bakgrunn for saken 
Investeringsbudsjett 2022 som ble vedtatt i 17.12.21 inneholder en post for 
investering i Nødstrøm på 14 mill.kr.  Iht. gjeldende fullmakter må styret 
godkjenne enkeltinvesteringer over 10 mill. kroner. 
 

Videre ble det ved behandling av Plan for investeringer 2022-2025 (styremøte 
23.2.2022, sak 010-2022) uttrykt ønske om en redegjørelse for planer for 
nødstrøm i Arendal. Administrerende direktør informerer derfor om dette som del 
av denne saken. 

2 Saksopplysninger 

2.1 Tidligere styrebehandling 
Elektriske anlegg og nødstrøm ved sykehusene i Kristiansand, Arendal og 
Flekkefjord har vært tema i flere styremøter, bl.a.: 

Sak 057-2019 Investeringsbehovet i Sørlandet sykehus HF. 
Sak 071-2020 Nødstrømsanlegg. 
Årlige investeringsbudsjetter, senest for 2022 ( 17.12.21), og i Økonomiske 
langtidsplaner. 

 

2.2 Status nødstrømsanlegg i 
 

Kristiansand 

SSK har nødstrømsanlegg som tilfredsstiller dagens forskrifter på deler av 
sykehuset, men mangler dette på flere viktige funksjoner.  

I 2014 ble det avsatt 30 mill. kroner til å etablere nødstrøm på hovedbygg 
somatikk (bygg 10).  Det ble da installert nye reservekraftgeneratorer, batteribank 
og UPS-anlegg med god kapasitet.  Anlegget dekker nå alle 13 operasjonsstuer, 
deler av akuttmottaket, angiolab., kard. lab., medisinsk intermediærenhet (MIE) og 
enkelte behandlingsrom.  

I tillegg til dette store nødstrømsprosjektet som har gjort nødstrøm tilgjengelig for 
sykehuset i Kristiansand, har det blitt gjennomført lokale oppgraderinger av 
elektriske anlegg og nødstrøm til rom/funksjoner som del av diverse utstyrs- og 
ombyggingsprosjekter. Samlet kostnad for disse gjennomførte tiltakene har vært i 
størrelsesorden 45 mill. kroner. 

Det er gjennomført ROS-analyser som viser at det også er behov for nødstrøm på 
intensivavd., postoperativ og større deler av akuttmottaket.  Det skal gjøres 
tilsvarende risikovurderinger for flere avdelinger, eksempelvis laboratoriene, 
datarom, telefonsentral og systemer for kritiske alarmer.. Kirurgisk robot vil ha 
behov for nødstrøm. 

Kvinneklinikk og barne- og ungdomsavdelingen (bygg 5) har ikke nødstrøm.  Det 
er utarbeidet ros analyser som viser at det er behov for, og forskriftsmessig krav 
til, nødstrøm til dagens medisinske virksomhet, bla. fødeavdelingen og 
nyfødtintensiv. Det vil ikke være mulig å etablere nye funksjoner som smitte-
fødestue eller utvidelse av familiefløyen uten at nødstrøm etableres. 
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Arendal 

SSA har et betydelig behov for nødstrømsanlegg. ET nødstrømsanlegg er en 
forutsetning for videre utvikling av viktige kliniske funksjoner i sykehuset.   

I 2021 ble det avsatt 15 mill. kroner på investeringsbudsjettet for å starte arbeidet 
med etablering nødstrøm ved SSA. Det er gjennomført teknisk prosjektering og 
planlegging. 

Flekkefjord 

Ny hovedstrømforsyning, oppgradering av elektriske anlegg og etablering av 
nødstrøm ved sykehuset i Flekkefjord ble initiert av anskaffelsen av en moderne 
CT til sykehuset. I løpet av 2021-2022 er det etablert nødstrøm til størstedelen av 
sykehuset for midler som allerede er bevilget over investeringsbudsjettet.  

2.3 Plan for videre utbygging av nødstrømsanlegg 
 

Kristiansand 

Dagens nødstrømsanlegg i hovedbygg somatikk har god forsyningskapasitet. 
Imidlertid er kapasiteten på fordelingssiden brukt opp til forskjellige medisinske 
områder som krever nødstrøm. For å få bygd og etablert/ oppgradert flere slike 
områder som bla. er beskrevet ovenfor må tavlekapasiteten bygges ut.  

Nødstrømsanlegget i bygg 10 har kapasitet til også å forsyne Bygg 5, men det må 
trekkes nye kabler og etableres nye fordelingstavler.  Dette vil bli en vesentlig 
rimeligere løsning enn å etablere egne nødstrømsanlegg (UPS anlegg) på bygg 5.  

Det har tidligere blitt etablert mindre «stand alone» UPS- løsninger for enkelte 
medisinske områder, bl.a et luftsmitteisolat  i bygg 10 og et isolat på 
nyfødtintensiv. Utbygging av nødstrøm vil også kunne forsyne disse rommene med 
enkle tiltak. Samtidig vil kostnader til drift og vedlikehold av dagens stand-alone 
UPS-er bortfalle. 

I investeringsbudsjettet for 2022 har administrerende direktør foreslått 14 mill. 
kroner til videre utbygging av nødstrøm ved SSK for å gjennomføre de over nevnte 
tiltakene. 

 

Arendal 

Første trinn i etablering av nødstrøm ved SSA er påbegynt og planlegges 
gjennomført i 2022-2023 for de 15 mill. kroner som allerede er bevilget. 

Prosjektering sluttføres i disse dager og vil beskrive antall aggregater, type- og 
størrelse, UPS’er, basis infrastruktur og spredenett for full utbygging. Det 
utarbeides tekniske kravspesifikasjoner og en kalkyle for tiltakene.  

Foreløpig anslag på samlet investeringskostnad er ca. 60 mill. kroner for Arendal. 
Trinn 2 og 3 av arbeidene planlegges videre for gjennomføring i 2023 og 2024, og 
det vil bli fremmet saker om dette i forbindelse med de neste årenes budsjetter.  
Rekkefølge på tiltakene må tilpasses planer for utvikling av virksomheten, som 
f.eks. etablering av en tredje PCI-lab. 



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 4/4 

 

 
Flekkefjord 

For sykehuset i Flekkefjord gjenstår bare mindre tiltak før etablering av fullstendig 
nødstrømsanlegg er fullført. Disse tiltakene søkes innpasset i 
investeringsbudsjettene de nærmeste årene. 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
 

Dagens tekniske infrastruktur tilfredsstiller lover og forskrifter som gjaldt da de 
ble bygget, men anleggene er gamle og forskriftskravene i nye standarder er 
endret. Et tilstrekkelig nødstrømsanlegg som fullt ut tilfredsstiller dagens 
forskrifter er en forutsetning for videreutvikling og endringer av bygningsmassen.. 
Administrerende direktør prioriterer oppgradering av elektriske anlegg høyt. Med 
begrensede investeringsmidler og relativt høye kostnader for etablering av 
moderne nødstrømsanlegg, må utbyggingen skje etappevis.  
Oppgradering er godt i gang i Flekkefjord og Kristiansand og påbegynnes i Arendal 
i år. Det planlegges å fullføre utbyggingen ved alle tre sykehus i løpet av de neste 
tre årene. 
Administrerende direktør anbefaler derfor styret å godkjenne videre utbygging av 
nødstrømsanlegg ihht tidligere saker, med 14 mill. kroner.  
 

i Begrepsavklaringer: 
Nødstrøm er en strømforsyning som skal virke når normal strømforsyning svikter, uansett hva som skjer av 
interne og eksterne tekniske hendelser. Anlegget er konstruert for å sikre liv og helse. Strømforsyningen skal 
være avbruddsfri (ikke blink i lyset). Anlegget består av store batteripakker, redundante føringsveier, sentrale 
UPS’er og konstant overvåkning av systemene. Nødstrøm er påkrevd for medisinske områder gruppe 2 og skal 
kunne forsyne virksomheten i minimum 3 timer.  
 
Reservekraft er en alternativ strømforsyning basert på dieselaggregater som starter når normal 
strømforsyning svikter. Oppstartstid er ca. 15 sekunder, dvs. at virksomheten kan bli uten strøm i 15 sekunder 
hvis det ikke finnes nødstrømanlegg. Reservekraftanlegg har lavere leveringssikkerhet enn nødstrømanlegg, 
men kan drives i mange dager.  
 
Gruppe-2-rom er områder med særskilte krav til strømforsyning og utforming av elektriske anlegg av hensyn 
til pasientsikkerheten. Dette er typisk arealer for operasjon/anestesi, undersøkelse/behandling med invasive 
prosedyrer og tung overvåkning. Dagens forskrifter krever bl.a. nødstrøm til disse arealene.  
 
UPS er utstyrsenheter med batteri som skal sikre stabil strømforsyning for spesielt utstyr eller områder ved 
strømutfall eller store spenningsvariasjoner. UPS’er i nødstrømsforsyning har typisk kapasitet for 3 timer.  
 
Redundante føringsveier og fordelingstavler: 
Redundante føringsveier er i korte trekk kabling fra to separate UPS’er til fordelingstavler («sikringsskap») i 
nærheten av der hvor nødstrøm skal tas i bruk. Føringsveiene og fordelingstavlene er laget slik at de skal 
kunne levere strøm selv om de utsettes for brann, eller om en av UPS’ene faller bort. 
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