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1 INNLEDNING 

Systemoppbygging av strømforsyningen i et sykehus er svært viktig for å oppnå en 

tilfredsstillende sikkerhet og tilgjengelighet i strømforsyningen til alle funksjoner i 

sykehuset. 

Det er også viktig at forsyningssystemet er bygd opp på en slik måte at det framstår 

oversiktlig og håndterbart for sykehusets driftspersonell. I en kritisk situasjon vil et 

komplisert koblingsbilde kunne være en stor sikkerhetsrisiko som følge av 

potensiell feilbetjening.  

Dette notatet er ment å ta utgangspunkt i dagens system for strømforsyning og 

beskrive tiltak for å oppnå bedret sikkerhet og en hensiktsmessig og driftssikker 

oppbygging av den overordnede strømforsyning som skal tilfredsstille dagens 

forskrifter.  

 

2 FORUTSETNINGER 

2.1 Forskrifter 

Gjeldende forskrifter stiller strenge krav til oppbygging av strømforsyningen ved et 

sykehus. Dette gjelder spesielt oppbyggingen av nødstrømsforsyningen for at det 

skal oppnås tilfredsstillende elforsyning i alle relevante driftssituasjoner. I denne 

sammenheng er det fra myndighetshold et sterkt fokus på at nødstrømsforsyningen 

etableres med en stor grad av redundans. Dette er ytterligere utdypet og skjerpet  

gjennom DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) sine vurderinger i 

elsikkerhet nr. 68 utgitt februar 2006. Krav til redundans vil også ivareta krav om 

sikker forsyning ved periodisk vedlikehold/service.  

For å dokumentere en tilfredsstillende sikkerhet kreves det gjennomført en 

risikovurdering (ROS-analyse) på hele forsyningssystemet, inkludert 

nødstrømsforsyning. 

2.2 Dokumentasjon eksisterende installasjon  

Mottatt dokumentasjon fra sykehuset, skjema nr  

 05.201 Oversiktsskjema Kraftforsyning, Som bygd 30.06.98 

 05H.001 Hovedfordeling H0.1 UP/P, Som bygd 30.06.98 

 05FV.003 Hovedfordeling +FV0.3 UPS, Som Bygd 30.06.98  

 05FV.21 Fordeling +FV2.1, Som Bygd 30.06.98 

 05FV.22 Fordeling +FV2.2, Som Bygd 30.06.98 

 05FV.23 Fordeling +FV2.3, Som Bygd 30.06.98 
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For elhovedfordelingene har vi mottatt signaler om at det er foretatt ytterligere 

endringer i disse etter tilgjengelig tegningsstatus.  

Sykehuset er i ferd med å verifisere dette slik at skjemaene kan bli ytterligere 

oppdatert. 

3 EKSISTERENDE LØSNING 

 Normalkraft 

Sykehuset får sin elkraftforsyning fra det offentlige høyspentnett via 

transformatorer 

- 1000kVA, til elhovedfordeling +H0.1 UP/P, spenningssystem 230V IT 

(generelt forbruk) 

- 1600kVA, til elhovedfordeling +H0.2 UP, spenningssystem 400V/230V 

TN-S (energisentral) 

 Reservekraft <15sek 

Sykehuset har dieseldrevet reservekraftgenerator med ytelse 630kVA som 

tar over strømforsyningen til prioritert forbruk på sykehuset ved svikt i det 

offentlige nett.  

Utstyret er installert i 1995. Som nominell levetid for 

controllere/styringsautomatikk regnes 20 år. Ved svikt i controller, må 

denne demonteres og sendes til Tyskland for oppgradering, noe som vil 

medføre driftsavbrudd i reservekraftforsyning i 3-4 uker. 

 Avbruddsfri strømforsyning UPS 

Sykehuset har installert avbruddsfri strømforsyning med ytelse 80kVA til 

elhovedfordeling +FV0.3 UPS. Alder, driftsstatus, vedlikeholdsgrad ikke 

verifisert. På generell basis kommenteres at det erfaringsmessig er 

utfordrende å oppnå selsktivitet med en så liten UPS ved forsyning av 

medisinske IT-transformatorer på 5-8kVA. 

 Elhovedfordeling H0.1 UP/P 

Elhovedfordelingen er etablert med 2 sett strømskinner, hhv for prioritert 

og uprioritert forbruk. Dette muliggjør manuell omkopling mellom 

prioritert og uprioritert forsyning til respektive stigekabler til 

underfordelingene. 

 Elhovedfordeling +FV0.3 UPS 

Fra elhovedfordeling UPS føres stigekabler til bl.a. elunderfordelinger som 

forsyner medisinske områder gr 2. 

 Elfordeling +FV2.1 og +FV2.3 

Dette er elfordelinger som forsyner medisinske områder gr 2 (operasjon) 

Elfordelingene har tilførsel fra elhovedfordeling H0.1 UP/P og 

elhovedfordeling +FV0.3. 

Medisinske områder gr 2 forsynes med UPS-kraft via skilletrafo. 

Løsningen (ekskl energisentral) er vist i vedlegg 6.1  

Slik eksisterende system er bygd opp, tilfredsstiller det ikke dagens forskrifter for 

forsyning til medisinske områder gruppe 2, da det kun har forsyning fra en 
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strømkilde. I henhold til gjeldende forskrifter og normer er det krav om at 

medisinske områder gruppe 2 skal ha automatisk tilgjengelig strømforsyning fra 

alternativ strømkilde, innen 0,5 sek (klasse 0,5) ved nettutfall eller en annen 

feiltilstand. Dette krever at det installeres avbruddsfri strømforsyning (UPS) som 

koples inn via omkoplingsautomatikk.  

4 ALTERNATIVE LØSNINGER 

Forskrifter og tilsynsmyndigheter stiller strenge krav til sikker nødstrømsforsyning 

i sykehus. Dette oppnås best med en god redundans i distribusjonsnettet. På et eller 

annet tidspunkt må imidlertid de separate forsyningslinjene kobles sammen i et 

felles forsyningspunkt. Dess lenger ut i nettet dette skjer dess mindre vil 

konsekvensene ved en feil/ utkobling være da det kun vil være et mindre område/ 

funksjon som blir berørt. Full redundans helt ut til tilkoblet utstyr lar seg ikke 

realisere all den tid tilkoblet utstyr kun har en tilkobling av strømforsyningen.  

For å oppnå en mest mulig sikker nødstrømsforsyning bør det etableres en 

tilfredsstillende redundans i nettet lengst mulig ut mot den enkelte forbruker.  

Forskriftskrav til medisinske områder vil være dimensjonerende i forhold til 

driftstid på den generelle avbruddsfrie strømforsyningen. Krav til dimensjonerende 

driftstid er i utgangspunktet 3 timer, men denne kan reduseres til 1 time forutsatt at 

en bakenforliggende nødstrømskilde (nødstrømsaggregat) med driftstid på 24 timer 

er installert. Dette betinger (N+1)-løsning for nødkraftaggregatene. Dagens løsning 

med 1 reservekraftaggregat vil ikke være tilfredsstillende. 

Etablering av nye/ombygging av eksisterende operasjonsstuer, medisinske områder 

gruppe 2, utløser krav om redundant strømforsyning via omkoplingsautomatikk og 

medisinsk IT-transformator. Den redundante strømforsyningen må komme fra 2 

uavhengige strømkilder hvorav minst den ene er avbruddsfri strømforsyning. 

Det vil være flere måter å løse dette på, men vi vil komprimere dette til det som vi 

mener vil være tilstrekkelig og mest optimalt i forhold til gjeldende 

situasjon/infrastruktur på sykehuset. 

4.1 2 UPS'er 

For å ivareta krav til redundans og sikker strømforsyning også ved 

service/vedlikehold vil en god løsning være at den avbruddsfrie strømforsyningen 

etableres med to UPS'er. Oppbygging av systemet kan gjøres på ulike måter, 

eksempelvis: 

 Alt 1: To UPS'er mot felles distribusjonsnett 

 Alt 2: To UPS'er med hvert sitt distribusjonsnett, som vil være det sikreste 

alternativet for sluttforbruker. 

Valg av batteritid på 3 eller 1 time vil være avhengig av hvordan overliggende 

forsyningssystem er bygget opp. 

Løsningen medfører at det må installeres minst en ny UPS i tillegg til eksisterende 

(avhengig av status på eksisterende). Løsningen er vist i vedlegg 6.2 
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4.2 Tilførsel prioritert kraft med redundans fra UPS 

En alternativ løsning vil være forsyning fra nødaggregat og UPS via 

omkoplingsautomatikk. Valg av batteritid på 3 eller 1 time vil være avhengig av 

hvordan overliggende forsyningssystem er bygget opp. 

Løsningen medfører at nødkraftforsyningen må utvides. Det beste vil være å 

installere 2 nye nødkraftaggregater (N+1)-løsning samt en ny UPS. Dette tillater at 

det ene aggregatet kan svikte ved oppstart, evt være under revisjon/vedlikehold. 

Denne løsning reduserer også krav til batteritid på UPS til 1 time. 

Løsningen er vist i vedlegg 6.3 

5 ANBEFALT LØSNING 

Med bakgrunn i eksisterende anlegg vil det enkleste være å installere en ny UPS i 

tillegg til eksisterende, med separate distribusjonslinjer.  

Imidlertid vil dette være en relativt lite kostnadseffektiv løsning ved vurdering 

kost/nytte. 

Den mest hensiktsmessige løsningen vil etter vårt skjønn være installasjon av 2 nye 

nødkraftaggregater (N+1)-løsning og 1 ny UPS. Dette vil, i tillegg til å løse 

problematikken rundt sikker strømforsyning til medisinske områder gruppe 2 som 

skal ombygges, også gi det øvrige sykehuset en mer robust løsning på 

nødkraftforsyningen. 
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6 VEDLEGG 

6.1 Dagens løsning 
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6.2 Minimumsløsning 
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6.3 Anbefalt løsning (fremtidsrettet) 

 

 

 

 


