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Varbergs sjukhus (HSV) - Getakärr 6:16 - Tillbyggnation av byggnad
i samband med robust elförsörjning och nytt kylsystem
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att förslå regionfullmäktige besluta att
- genomföra tillbyggnation av teknikbyggnad
- utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2020 och 2021

Sammanfattning
Regionfastigheter har i samband med statusinventeringen uppmärksammat
förbättringsområden kring försörjningssystemen på Hallands sjukhus, Varberg. De
system det gäller är el-försörjning och kylförsörjning.
För att lösa dessa erfordras en tillbyggnad av befintlig försörjningsbyggnad 009.
Tillbyggnaden uppgår till totalt 550m2 BTA.
Kostnaden för projektet är upptaget i budget 2020 och 2021, detta ärende avser
endast beslut för tillbyggnationen.
Bakgrund
Robust elförsörjning:
Internt el-nät på sjukhus skall enligt skriften ”robusta sjukhus” vara redundant .
Lösningen är en tillbyggnad med ny servis och serviskabel som ökar elnätets
redundans markant. Med denna lösning blir sjukhuset mer robust då en redundant
anläggning kan tillgodose sjukhuset med ström vid större incidenter från två håll samt
att öka IT-redundansen.
Kylsystem:
Hallands sjukhus Varberg har utretts avseende befintlig kapacitet och framtida utökat
kylbehov. Det har i en studie framkommit att befintliga anläggningar på
sjukhusområdet har uppnått sin tekniska livslängd. Delar av områdets kylsystemet
har begränsad kapacitet och klarar ej de utökade behoven.
Det utökade kylbehovet beror främst på högre ställda avfuktningskrav från
verksamheten. Kylbehovet utökas efterhand som befintligt ventilationssystem
uppdateras och äldre kombinerade kyl- ochvärmesystem byggs bort.
Vid uppgradering av dessa system krävs en tillbyggnation av befintlig teknikbyggnad
på sjukhusområdet.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Totala projektomfattningen är upptagen i budget 2020 och 2021.
Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Stefan Sorpola
Ekonomidirektör

Bilaga:
 Kortfattad beskrivning Kyla och Reservkraft, Hallands sjukhus Varberg
SEKRETESSBELAGD I ENLIGHET MED:
(Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
18 kap. Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.
13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som
består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering
och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om
det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser
motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612))
 Översiktsplan
SEKRETESSBELAGD I ENLIGHET MED:
(Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
18 kap. Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.
13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som
består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering
och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om
det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser
motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612))

Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Driftnämnden Psykiatri

