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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Elförsörjning operationsavdelning –
Länssjukhuset Ryhov 

Bakgrund 
Länssjukhuset Ryhov togs i drift 1988 och behov av underhåll och reinvesteringar 

föreligger inom flera områden.  

 

För operationsavdelningen kommer inom några år att behöva genomföras större 

ombyggnationer för anpassning till nya standarder för operationsverksamheten. I 

ett kort perspektiv finns mer akuta behov av standardhöjning som avser 

elinstallationer. Nuvarande elinstallationer som baseras på över 25 årig standard 

har allt svårare att möta krav som mer avancerade medicintekniska produkter 

ställer. Störningar i kraftförsörjning ökar risk för avbrott i försörjningssystem och 

svårigheter i att manövrera och övervaka för rätt klimat i operationssalar. 

 

I dag föreligger också problem med att få tillgång till reservdelar till nuvarande 

installationer. 

Investeringsutgift 
För att höja standarden och minimera risken för störningar föreslås investering i 

operationssalar 1-19 enligt följande 

 

o installation av nya fördelningscentraler med nätväxlingsautomatik och nya 

alternativa matningar från ställverk F45 och F4. 

o byte av manöverpanel för belysning, ventilation, gaslarm och signaler till 

elektroniskt styrsystem och en OP- panel i varje sal 

o utbyte av belysningsarmaturer. 

 

Utgiften för föreslagna åtgärder är beräknad till 4,7 miljoner kronor vilket ger en 

årlig kapitalkostnad på 240 000 kr (30 år, 2,9%). 

 

Inom ramen för nya hållbarhetsprogrammet 2013-2016 och anvisade resurser för 

energibesparande åtgärder kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att  

modernisera och förbättra utrustning för styr- och övervakning. 
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Förslag till beslut 
Landstingstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att inom en maximal utgiftsram på 4,7 miljoner kronor genomföra föreslagen 

standardhöjning i elförsörjning till operationsavdelningen vid Länssjukhuset 

Ryhov. 
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Elförsörjning operationsavdelning – Länssjukhuset 

Ryhov  
Föreligger förslag till standardhöjning av elförsörjningen på 

operationsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att inom en maximal utgiftsram på 4,7 miljoner kronor 

genomföra föreslagen standardhöjning i elförsörjning till 

operationsavdelningen vid Länssjukhuset Ryhov.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


