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1. Innledning 
Veileder for nødstrøm er et første utkast til en prosessveiledning for å sikre kvalitet og 
samhandling ved vurdering av strømbehov og beredskap for tjenester og funksjoner i Helse 
og velferd bygg. 

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Fredrikstad med bistand fra Rambøll ved Odd 
Børre Pedersen.  

Arbeidsgruppens medlemmer: Roar Andersen (IT avdelingen/Digitalisering), Helge Ulvøy og 
Olav Kristiansen (Byggforvaltning), Atle. S Magnussen (Prosjektutvikling), Atle Grønneberg 
og Ulf Harry Evensen (Helse og velferd). Helsehuset og Værste sin representant Morten 
Hansen har bistått kartleggingen av Helsehuset og bidratt med innspill til veilederen. 

Som grunnlag for veilederen er Helsehuset på Kråkerøy og Østsiden sykehjem kartlagt med 
både berørte tjenesters funksjonelle krav og strømbehov i en beredskapssituasjon. Det er 
gjennomført en behovsprosess med tjenestene og en teknisk gjennomgang med beregning 
av effektbehov for nødstrøm i eksisterende lokasjoner. 

Veilederen er ment til bruk både for vurdering av nybygg, rehabilitering av hele eller deler av 
en lokasjon og ved vurdering driftsetting av nytt utstyr inn i en eksisterende virksomhet. 

Formålet med denne veilederen er å synliggjøre hvilke prosesser som må 
kartlegges/gjennomgås for å få avdekket behovet for å sikre UPS- og aggregatkraft. 

Det er ønskelig at denne veilederen kan gi et grunnlag for en erfaringsutveksling med andre 
kommuner og miljøer for å danne grunnlag for en nasjonal veileder. 
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2. Ansvar 
Det er mange involverte parter i en byggeprosess der helse- og velferdstjenester skal inngå. 

Alle ansvarlige parter, både tjenesteeiere, teknologipartnere og riktig intern kompetanse for å 
sikre drift må være representert. Byggherre ved prosjektleder er ansvarlig for gjennomføring. 

Ved vurdering av strømbehov og beredskap i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter er det 
viktig at byggherre ved prosjektleder knytter til seg rett fagkompetanse internt i egen 
organisasjon. Dette kan for eksempel være elektro, IT, automasjon og generell 
driftskompetanse.    

For å sikre en helhetlig behovskartlegging med funksjonsoversikt for bygget, ansatt- og 
brukerbehov samt rett forankring av ansvar, er det fornuftig at både påtenkt virksomhetsleder 
og brukergruppe gjennomfører en innledende kartlegging. 

 

3. Prosess og faser vurdering nødstrøm – 
oversikt deltakelse og forankring  

Veilederens anbefaling til prosess for avklaring for å sikre ønsket beredskap og tjenestenivå i 
en faseinndeling skal være dekkende både for en virksomhet og tjeneste i et nybygg og ved 
rehabilitering av bygg. Ved innføring av nytt utstyr og tjeneste i et eksisterende bygg kan 
prosessen antakelig forenkles, men rekkefølge faser og innhold bør opprettholdes. 

 

Beskrivelse prosesskart 1: 

I innledende fase (1-3) er det fokus på tjenestens behov for strøm, tjenestekvalitet og 
beredskap sett i lys av tjenestens funksjoner, utstyr, arbeidsflyt og logistikk. Deltakere i fase 
1 bør være virksomhetens ledelse og brukergruppe. Dette må sees i en bygningsmessig 
ramme og behov for infrastruktur og andre tekniske forutsetninger. Derfor må kommunens 
ressurser innen IT, elektro, automasjon og generelle driftskompetanse tidlig inn i arbeidet. 

Neste fase (4-8) er teknisk prosjekteringsfase der kommunens elektro kompetanse eller 
innleid elektro prosjekteringskompetanse sammen med øvrige byggetekniske fag sikrer 
kartlegging, lager funksjonsbeskrivelser samt beregner effektbehov for UPS og 
reservestrømaggregat. 

I avsluttende fase før realisering, der man skal vurdere tiltak og økonomisk ramme sett opp 
mot en endelig ROS analyse for å sikre tjenestekvalitet og beredskap, er det viktig at alle 
parter samhandler – både tjenestens ledelse, brukergruppe og prosjektets tekniske 
kompetanse sammen med kommunens ddriftskompetanse. 
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Figur 1 – Prosesskart 1: Veilederen anbefaler følgende faser for gjennomføring: Fase 1 -Tjenestens behov og 
fysisk ramme 1-3, Fase 2 - Tekniske krav og forutsetninger for strømbehov og beredskap 4-8, Fase 3 – 
Realisering, Fase 5 – Drift 
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4. Behovskartlegging tjenester – funksjoner, 
formål og beredskap 

For å kunne gjennomføre en behovskartlegging av nødstrømbehov og sikre både en 
innledende og fullstendig ROS analyse er det mange forhold og avhengigheter som må 
belyses.  

Hva kreves av beredskap for å opprettholde en tjeneste og hele tjenestebildet ved kortvarig 
og langvarig bortfall av strøm – med utgangspunkt i tjenestens funksjon, formål og 
beredskap.  

Skal tjenesten sikres dersom det inntreffer et langvarig strømbrudd, skal tjenesten stenges 
ved strømbrudd, eller sikre tjenestekvalitet i en kort periode inntil 4 timer.  

Selv ved kortvarig strømbrudd har man forutsetninger som må sikres som for eksempel 
brannsikkerhet, tilgjengelighet og IT infrastruktur – ved langvarig bortfall av strøm må man 
også sikre hygiene, rent vann og varme/ventilasjon.  

Sjekkliste for kartlegging av tjenester og funksjoner for opprettholde en helhetlig 
tjenestekvalitet – se kap. 5.5. 

 

4.1. Innhold kartlegging 
Samlet oversikt over lokasjonens rom og tjenestefunksjoner som grunnlag for ROS analyse:  

1. Kartlegging tjenester – definisjon med oversikt funksjoner og utstyr 
2. Romoversikt med innplassering tjenester, funksjoner og utstyr 
3. Avklare og synliggjøre avhengigheter mellom tjenester, funksjoner og andre 

forutsetninger 
4. Innledende ROS vurdering – hvilke forutsetninger og hva kreves for å opprettholde 

tjenestekvalitet, formål og beredskap  
 

4.1.1. Tjenester, funksjoner og utstyr 
Egen matrise med samlet oversikt som sikrer sammenheng og avhengighet mellom tjenester 
og funksjoner: 

1. Oversikt berørte tjenester i lokasjon  
2. Beskrivelse og definisjon av tjenesten med operative funksjoner, avhengigheter og 

forutsetninger 
3. Tjenestens behov for infrastruktur og funksjoner med behov for strøm 

 

4.1.2. Lokasjon og romoversikt i matrise med tjenesteoversikt og forutsetninger 
1. Oversikt lokasjon med rom 
2. Funksjoner og utstyr i rom 
3. Infrastrukturbehov - lys, varme, internett 
4. Andre forutsetninger og avhengigheter 

a. Adgang, sikkerhet og tilgjengelighet 
b. Hygiene, rent vann og avfall 
c. Arbeids-, pasientflyt og logistikk 
d. Andre forhold for å sikre brukere, ansatte og tjenestekvalitet 
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4.2. Samlet matrise – klargjøre for innledende ROS analyse 

Tabell 1- Eksempel på kartlegging av en lokasjons tjenester og behov for nødstrøm 

Ved å utarbeide en samlet matrise - på ene siden med lokasjonens romoversikt gruppert i 
tjeneste og funksjoner med rommenes funksjoner med behov for utstyr og infrastruktur– og 
på motsatt side i tabell en krysskopling og synlighet på: 

- lokasjonens avhengighet av tjenester og funksjoners avhengighet av, teknologi, strømbehov, 
datainfrastruktur og byggets tekniske infrastruktur  

- tjenestene og funksjonenes interne avhengighet av hverandre 
 

Med dette får man et godt bilde av avhengigheter mellom funksjoner, infrastruktur og de 
enkelte deltjenestenes behov både for strømberedskap, arbeidsflyt og logistikk. 

I selve analysen avklares status behov og avvik på ønsket beredskap og behov for tiltak 
strømberedskap og andre tiltak. 

Eksempel på en samlet matrise for behovskartlegging med status og avhengighet 
strømbehov for tjeneste, funksjon og rom vil gi et godt grunnlag for innledende ROS analyse 
og mulige tiltak.  

Se vedlegg  kap. 9 - Matrise vurdering av behov for strøm og beredskap Onsøyheimen 
sykehjem (Elektronisk vedlegg)  

 

5. ROS analyse av nødstrømbehov – innledende 
analyse og endelig kvalitetssikring med 
prosjekterte tiltak  

 

5.1. Forutsetning for beredskapsnivå ved strømbortfall 
For å gjennomføre en ROS analyse av ønsket beredskapsnivå ved bortfall av strøm i et 
helsebygg, tjeneste eller funksjon, er det viktig at det er gjennomført en god kartlegging av 
byggets, lokasjonen og tjenestens tekniske infrastruktur og berørte tjenesters funksjon og 
forutsetninger for å opprettholde en tjeneste og ønsket beredskapsnivå  
– funksjon – formål – beredskap. 

Veilederen har laget forslag til prosessflyt for vurdering av basistjenester for helse og 
velferdsbygg. 

Strømbehov og beredskap vurderes for alle rom, funksjoner og tjenester med utgangspunkt i: 

- kortvarig strømbrudd under 4 timer  
- langvarig strømbrudd over 4 timer 
- Ingen beredskap 

 

Grunnlaget for denne inndelingen er en teknisk vurdering av tiltak som gir en god 
kostnadseffektiv ramme for å sikre kortvarige bortfall av strøm – denne kan i det enkelte 

Oversikt rom - funksjon -  
utstyr og tjenesteutøvelse 

Nødstrømbehov 
Status – behov - 
tiltak 

Matrise samspill tjenester og 
forutsetninger behov for strøm 
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prosjekt selvsagt justeres og defineres til kortere eller lenger periode. Dersom man beregner 
et strømberedskap over fire timer har man i utgangspunktet lagt til rette for å opprettholde 
langvarig drift. 

 

5.2. Medisinske områder  
I et helse- og velferdsbygg vil det være naturlig å vurdere noen rom og områder for 
medisinsk områder.  

I kartleggingen og ROS analysen ved definering av medisinske områder må det være med 
medisinsk kvalifisert personell i prosessen. Definisjon av medisinsk område:  

«Område beregnet til undersøkelse, behandling (inkludert kosmetisk behandling), 
overvåking og pleie av pasienter»  

Nivåene for medisinske områder defineres slik: 

- Gruppe 0 - Medisinsk område der det ikke er forutsatt å bruke noen pasientdel og hvor 
brudd i strømforsyningen ikke kan medføre fare for liv og helse 

- Gruppe 1 - Medisinsk område hvor avbrudd i strømforsyningen ikke medfører fare for 
pasientens liv og helse og det er forutsatt å bruke pasientdeler, enten utvendig, eller ved 
anvendelse i kontakt med kroppsvæsker, i områder utenfor gruppe 2 område 

- gruppe 2 - medisinsk område der det er hensikten å bruke pasientdeler i forbindelse med 
intrakardielle prosedyrer, eller livsviktig behandling og kirurgiske inngrep hvor avbrudd 
(feil) i strømforsyningen kan medføre fare for liv og helse 

 
Som eksempel vil man kunne vurdere et rom for intensiv pleie eller operasjonsrom som 
gruppe 2, mens et pasientrom i en sengepost som gruppe 1. Det vil også ha betydning type 
av utstyr og funksjon som er tilknyttet området og rom. Som for eksempel vil en 
minimumsbelysning kreve UPS og reservekraft i et gruppe 2 rom, men gruppe 1 rom skal ha 
minimumsbelysning med en lyskilde pr rom med reservekraft.  

Se detaljer og eksempler og tabell i NEK 400 – tillegg 710B: 
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Figur 2 - Eksempel på gruppering av medisinske områder. Kilde: NEK 400:2018 provided by Standard Online for Rambøll 
Norge a.s. 2019-02-26 
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I forhold til krav til nødstrøm og oppetid på strøm til medisinsk relatert utstyr rom og 
funksjoner er det noen minimumstider som må vurderes: 

«710.560.6.102 Strømkilder for utstyr som er essensielt for opprettholdelse av liv 
I tilfeller spenningssvikt i en eller flere faser i fordelingen, skal det installeres en spesiell 
nødstrømkilde som kan opprettholde forsyningen i minst 3 timer til: 
belysningsarmaturer for operasjonsbord, 
elektromedisinsk utstyr hvor lys er en del av det elektromedisinske utstyret og er 
essensielt for sikker bruk av utstyret (for eksempel endoskop), inkludert essensielt 
tilleggsutstyr (for eksempel monitorer), og elektromedisinsk utstyr hvor avbrudd i strømforsyningen 
kan medføre fare for liv (for eksempel hjerte- og lungemaskin). 
Det elektromedisinske utstyret som skal tilkobles denne nødstrømkilden, skal være definert av 
det medisinske personalet. 
 
MERKNAD - Varigheten på minimum 3 timer kan reduseres til minimum 1 time hvis en nødstrømkilde i samsvar med 
710.560.6.103 er installert.» 
 

«710.560.6.103 Strømkilder for annet viktig utstyr og nødbelysnings kurser 
Annet utstyr enn det som er spesifisert i avsnitt 710.560.6.102 og som inngår i viktige systemer 
i medisinske områder gruppe 1 og gruppe 2, og nødbelysnings kurser i samsvar med 
710.560.105 skal, når spenningen på en eller flere av fasene på hovedfordelingstavlen for 
nødstrømsforsyningen er redusert med mer enn 10 % av den nominelle verdien av 
forsyningsspenningen i en varighet på mer enn 3 s, innen 25 s kobles til en 
nødstrømforsyningskilde som er i stand til holde utstyret i drift i en periode på minst 24 timer. 
 
MERKNAD - Varigheten på 24 timer kan reduseres til minimum 3 timer hvis de medisinske kravene og bruken av 
områdene muliggjør behandlingen og hvis en evakuering av bygningen kan gjennomføres innen 3 timer.» 
 

Se ytterligere krav til medisinske områder i kapittel 6.3 med forskriftskrav. 

Krav til deltakelse av medisinsk kvalifisert personell i vurdering av nødstrømbehov og 
definering av medisinske områder refereres i fulltekst fra NEK 400: 

«710.301 Vurdering av karakteristiske egenskaper 
Legg til følgende krav og merknader: 
Medisinske områder skal klassifiseres i samarbeid med det medisinske personalet, den aktuelle 
helseinstitusjon eller de personer som er ansvarlig for den medisinske sikkerheten. For å 
klassifisere et medisinsk område er det nødvendig at det medisinske personale indikerer hvilke 
medisinske behandlinger som vil finne sted i området. En hensiktsmessig klassifisering skal 
baseres på den planlagte bruk. Sannsynligheten for at det medisinske området kan bli benyttet 
for formål som krever en høyere gruppe skal ivaretas av risikoanalysen. 
 
MERKNAD 1 - Klassifisering av et medisinsk område bør relateres til typen av kontakt mellom pasientdeler og en 
pasient, hva trusselen for brudd i strømtilførselen representerer for pasientens sikkerhet og hvilke formål området 
benyttes til (veiledning om tildeling av gruppenummer og klassifisering av nødstrømsystemer for medisinske områder 
er gitt i Tillegg 710B). 
 
MERKNAD 2 - Muligheten for at et medisinsk område kan bli benyttet for andre formål som krever en høyere gruppe 
bør ivaretas ved risikovurderingene.» 

 

5.3. Resultatet av en ROS analyse 
ROS analysen skal konkludere med hvilke områder som det må utføres tiltak på og hvilken 
beredskapstid som er ønsket for hver tjeneste og funksjon. 
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I både innledende ROS analyse og fase for kvalitetssikring er det viktig at 
prosjektleder/byggherre har med seg tjenesteeier og brukergruppe sammen med 
kommunens generelle driftskompetanse.  

ROS analysen er grunnlaget for prosjektering av tiltak for å ivareta ønsket beredskap i selve 
prosjekteringsfasen – funksjonsbeskrivelsen for alle tekniske fag. 

Ut fra prosjekterte tiltak, for å sikre beredskap, må det utarbeides et effektregnskap for å 
dimensjonere behov for UPS og reservestrømaggregat. 

Endelig prosjekteringsgrunnlag er grunnlag for beslutning på ønsket beredskapsnivå sett opp 
mot kost-nytte og tjenestekvalitet. 

 

5.4. Bruk av prosesskartene i ROS analysen 
Det anbefales å benytte veilederens prosesskart for å avklare tiltak for å sikre rett 
beredskapsnivå- 

Prosesskart og for ROS analysen har samme struktur der man avklarer: 

A. Skal tjenesten og funksjonen eller deler av en tjeneste være operativ under en 
strømstans 

B. Hvor lenge skal ønsket beredskapsnivå opprettholdes 
C. Hvilke tjenester og funksjoner skal opprettholdes, og avklaring av forutsetninger for å 

opprettholde byggets tekniske infrastruktur, IKT, logistikk og arbeidsflyt 
D. Resultatene av prosessen dokumenteres i samlet matrise 

 

I selve ROS analysen bør man vurdere forutsetninger og tiltak for en tjeneste og funksjon 
ved bortfall strøm som påvirker tjenestens utførelse og kvalitet. Her har veilederen utarbeidet 
noen sjekklister som kan benyttes sammen med prosesskartene. 

Når ønsket beredskapsnivå er avklart på alle tjenester og funksjoner kan man gjennomføre 
en effektberegning for å sikre tilstrekkelig infrastruktur og størrelse på UPS og 
reservestrømaggregat. Se elektronisk vedlegg – Effektberegning Excel. 

Prosesskart for vurdering av nødstrømbehov – se kartene i kap. 7: 

1. Datarom og infrastruktur 
2. Medisinsk konsultasjon og behandling 
3. Legevakt mottak og behandling 
4. Legevaktsentral, Nødnett og Helsevakt 
5. Sengepost og pasientsenger 
6. Ambulanse og utrykningskjøretøy 
7. EPS funksjon 

 

5.5. Sjekklister for gjennomføring ROS analysen 
Formål 

- Sikre liv og helse for ansatte, pasienter og besøkende 
- Opprettholde drift og kvalitet på tjenestene 
- Ivareta beredskapsfunksjon 
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Kartlegge risikoer som kan oppstå 

- Naturhendelser 
- Eksterne tekniske forhold 
- Interne tekniske forhold 
- Overbelastning 
- Rasjonering 
- Sabotasje 
- Krig 
- Menneskelig feil 

 

Årsak og konsekvenser på bakgrunn av bortfall av strøm må vurdere både preventive, 
kompenserende og direkte tiltak på bakgrunn av ROS analysen. Man bør vurdere en struktur 
av farekilder og konsekvenser for å systematisere tilhørende tiltak og prosedyrer. 

Ved analyse av hver tjeneste, funksjon og område bør man vurdere: 

- Adgangssystem, dører og låsautomatikk 
- Alarmsentraler og Nødnett med tilhørende PCer og utstyr 
- Automasjon 
- Belysning for ansatte 
- Belysning i områder for å ivareta pårørende 
- Betalingsterminaler 
- Elektronisk lagerlogistikk 
- Heis 
- Hygiene 
- IT utstyr og infrastruktur 
- Kloakk 
- Køsystem og logistikk brukere og pårørende 
- Mathåndtering – lagre, tilberede og servere 
- Medisinsk utstyr og elektronisk medisinhåndtering 
- Mors rom 
- PCer og IKT utstyr som trenger reservekraft 
- Porttelefon og ITV 
- Rent vann 
- Sikkerhet og overvåking 
- Søppelhåndtering og avfall 
- Telefonsystem 
- Utvendige bommer og garasjeporter 
- Velferdsteknologi med pasient- og ansattvarsling/lokalisering 
- Ventilasjon og varme 

 

6. Teknisk prosjektering 
ROS analysen overleveres til de teknisk prosjekterende som vil sørge for at alle krav vedr. 
elektro og VVS vil bli ivaretatt i prosjektet.  

Etter at de prosjekterende er ferdig med sine oppgaver, foretar kommunen en kvalitetssikring 
på at alle funksjoner er ivaretatt i gjennomført ROS analyse og prosjekterte tiltak (steg 8 i 
modell kap. 3) 
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6.1. Formål 
Ivareta krav som er spesifisert i ROS analysen og implementere dette i kravspesifikasjonen. 
Vurdere behov for reservekraft, nødstrøm og/eller UPS. 

 

6.2. Prosess beregning av strømbehov og prosjektering beredskap 
Fokus i innledende kartlegging av nødstrømbehov og ROS analyse er tjenestene, utstyret og 
lokasjonen fokus.. I denne kapitlet tar vi resultatet av innledende kartlegging over til en 
teknisk beregning og prosjekteringsfase. 

A. Er det akseptabelt at bygningsmassen mister strømmen (E-verkets nett) uten noe 
form for reservestrømløsninger? Hvis svaret er JA behøver man ikke å gjennomføre 
noen tiltak, hvis svaret er NEI må man begynne å kartlegge byggets infrastruktur og 
vurdere tjenesteutøvelse mer grundig.  
 

B. Er det behov for en reservestrømløsning som varer inntil 4 timer eller mer enn 4 
timer? 
Svaret på dette spørsmålet må være gjennomtenkt da det medfører store 
konsekvenser. 
En beredskap på inntil 4 timer kan ofte løses vha. en UPS hvis det ikke er alt for mye 
utstyr som krever reservestrøm. En UPS er kort fortalt en batteribank som er 
konstruert for å gi en bestemt strømstyrke over en angitt tidsperiode (i dette tilfellet 
inntil 4 timer). 
En beredskap på over 4 timer vil som regel medføre at varme og ventilasjon må være 
operativt, dette medfører at man mest sannsynlig må installere et dieselaggregat. I 
tillegg må man se på behovet for matlaging, rent vann, kloakk (WC) etc. 
 

C. For å bistå og standardisere prosjekteringsfase for Elektro har veilederen en 
prosessveileder for ulike tjenestemoduler i Helse og velferdsbygg som kan benyttes 
inn i en kartleggings- og prosjekteringsfase for vurdering og beregning av 
nødstrømbehovet: 

- Datarom og infrastruktur 
- Medisinsk konsultasjon og behandling 
- Legevakt mottak og behandling 
- Sengepost og pasientsenger 
- Ambulanse og utrykningskjøretøy 
- EPS funksjon 

 

D. Kartlegge de ulike tjenestene og fyll ut Excel filen. Får ut et anslag på UPS- og 
aggregatstørrelse. 

 

6.2.1. Praktisk tilnærming i bruk av sjekkliste kap. 6.4 og prosesskart kap. 7  
Før Excel arket "Prosedyre for vurdering av nødstrøm og reservekraftbehov" benyttes, må vi 
ha en oversikt over hvilke områder i bygget som har behov for nødstrøm/reservekraft/UPS 
og arealet til disse områdene. 

Følgende punkter må være avklart for å kunne kartlegge effektbehovet: 

• Skal arealet være operativt under strømstans? 
• Hvis ja på ovennevnte spørsmål, hva er kravet til driftstid 
• Hvis heis(ene) skal være i drift må det sjekkes hvilke effekt(er) det er på disse 
• Skal motordrevne dører være i drift må det sjekkes hvilke effekter det er på disse 
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• Effektbehovet for nødlys- og brannvarslingsanlegget 
• Effektbehovet for ventilasjonsanlegget 
• Effektbehov for automatikkanlegget og antall automatikk undersentraler 
• Behov for belysning på reservekraft og den totale effekten 
• Arealer for akuttmedisin, operasjoner og medisinske områder gruppe 0-1-2 - 

Effektbehov og driftsvarighet 
• Kartlegge antall datarom som bygget skal ha og krav til driftstid 
• Er det behov for kjøling på datarom? 

 

Listen over er ikke komplett da det avhenger av hvilke områdetyper som bygget skal 
bestykkes med. 

Mange av punktene kan være vanskelig å fylle ut, men disse kan bare være åpne med en 
kommentar til rådgiver som må fylle ut disse. 

 

6.2.2. Områdeinndeling og fargekode på byggtegning (RIE) 
Etter at behovskartleggingen er foretatt bør det utarbeides bygg-tegninger som viser behov 
for nødstrøm med fargekode for UPS- og/eller aggregatkraft. 

Det benyttes følgende fargekode: 

- Gul Rom hvor en eller flere lamper har aggregatkraft 
- Blå Rom hvor en eller flere lamper har aggregatkraft 
- Rød Rom har stikkontakter forsynt via aggregatkraft 
- Grønn Rom som har stikkontakter forsynt via UPS 
- Rosa Rom som har nødlys 

Se vedlegg - eksempel på dokumentasjon i kart fra Helsehuset på Kråkerøy. 

 

6.2.3. Anbefalinger og standardisering 
• Tilstrebe løsning med en sentral UPS. Dette kan fravikes i de tilfeller der 

merkostnadene blir uforutsette høye og prosjektet består av flere separate bygg. 
• De el-fordelingene som har reservekraft og/eller nødkraft skal ha separate felt for 

dette: 
o Aggregat, merkes med røde merkeskilt 
o UPS, merkes med grønne merkeskilt 
o Ordinær kraft, merkes med hvite merkeskilt 

 

6.3. Forskriftskrav 
Det er i denne veilederen tatt utgangspunktet i kartlegging og behov ved Helsehuset på 
Kråkerøy og Østsiden sykehjem byggetrinn I. Bygg med andre formål og tjenester kan ha 
andre forskriftskrav. 

 

6.3.1. Brannalarmanlegg 
Brannalarmanlegg skal ha dobbel kraftforsyning. Den primære kraftforsyningen skal være 
elverksnett som tilkoples over egen sikringskurs. Den sekundære kraftforsyningen skal være 
akkumulatorbatteri med automatisk opplading. 
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Følgende skal ivaretas når det gjelder batterikapasitet for brannalarmanlegg; 

- Batterikapasiteten skal etter at den primære kraftforsyningen har falt bort, alltid være 
tilstrekkelig til å drive anlegget i 24 timer 

- For anlegg som er tilknyttet alarmmottak med garantert responstid ved feilsignal, kan 
batterikapasiteten beregnes slik at den er i stand til å drive anlegget i 12 timer. Dette 
skal framgå av godkjenningsattesten 

 
Sentralutstyr for røykkontroll/røykventilasjon skal ha avbruddsfri strømforsyning og må 
fungere i minst 60 minutter i byggverk i BKL 3. 

 
Henvises til: 

- NS 3960 Brannalarmanlegg Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, kap. 5.8 
Kraftforsyning 

- NS-EN 54-4 Brannalarmanlegg – Strømforsyningsutstyr 

Helsehuset 1 Fredrikstad 

Det er installert integrert brannalarm- og nødlysanlegg. Brannalarmanlegget er koblet 
mot brannvesenet. I det integrerte brann-/nødlyssystemet installeres 
branndetektorene, lede- og markeringslysene på sløyfen på samme måte som i det 
analoge brannalarmsystemet som kontrollerer og tester hele tiden detektorene og 
armaturene på sløyfen. Ved spenningsbrudd (primære kraftforsyningen har falt bort) 
fungerer branndetektorene på brannsentralens batterier, mens lede- og 
markeringslysene forsynes fra egne innebygde batterier i hver armatur. 

 

6.3.2. Nødlysanlegg 
Batterikapasiteten til et nødlysanlegg skal dimensjoneres i forhold til hvilke brannklasser er 
byggverket definert i: 

- For byggverk i brannklasse 1 minst 30 minutter 
- For byggverk i brannklasse 2 og 3 minst 60 minutter 

Henvises til: 

- Byggteknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven 
- NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
- NS-EN 1838 Anvendt belysning nødbelysning 
- NEK EN 50172 Nødlyssystemer for rømningsveier 
- EN 50171 Sentrale kraftforsyningssystemer 
- EN 50272-2 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner, Del 2: 

Stasjonære batterier 

Helsehuset 1 Fredrikstad 

- Iht. brannkonseptet utarbeidet av BSR (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) 
datert 22.03.12 er Helsehuset 1 definert i brannklasse 3 

- Nødlysanlegg er integrert i brannalarmanlegg, nødlysarmaturer (lede- og 
markeringslys) er med innebygde batterier 

- Se avsnitt brannalarmanlegg 
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6.3.3. Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 
Batterikapasiteten til et innbruddsalarmanlegg dimensjoneres i forhold til hvilken klasse er 
anlegget definert i (iht. FG): 

- Grad 1 
- Grad 2 
- Grad 3 

I Grad 1 og 2 system skal strømforsyningsutstyret dimensjoneres slik at det kan drive 
alarmsystemet i minst 12 timer ved utfall av primær strømforsyning. Utladet akkumulator skal 
være 80 % (C20) oppladet etter en ladingstid på 72 timer. 

I Grad 3 system skal strømforsyningsutstyret dimensjoneres slik at det kan drive 
alarmsystemet i minst 30 timer ved bortfall av primær strømforsyning. Utladet akkumulator 
skal være 80 % (C20) oppladet etter en ladingstid på 24 timer. 

 

Henvises til: 

- NEK EN 50131-1 Alarmsystemer – Innbrudds- og overfallsalarmsystemer 
- FG-200:2 FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer 
- FG Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd 

 

Helsehuset 1 Fredrikstad 

Det er installert adgangskontrollanlegg type Bravida (Integra) og kamera 
overvåkningsanlegg. Batterikapasitet for adgangskontrollanlegg er ca. 4 timer iht. 
opplysninger Rambøll har fått fra Bravida Fredrikstad. Det er ingen krav om å ha 
reserve strømforsyning til adgangskontrollanlegg. Kamera overvåkningsanlegg er 
ikke koblet mot noe UPS og det er heller ikke noe krav eller forskrift som tilsier at 
den må ha reserve strømforsyning. 

 

6.3.4. Dørautomatikk 
Dører som er beregnet for manuell åpning til og i atkomst- og rømningsveier, skal kunne 
åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N iht. Byggteknisk forskrift (TEK17). Krav til 
åpningskraft for dører i rømningsvei gjelder også når brannalarm er utløst, og vil vanligvis 
innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha UPS fram til 
dør. UPS (Uninterruptible Power Supply) betyr avbruddsfri strømforsyning, det vil si at 
produktet får strømforsyning selv om den vanlige strømforsyningen forsvinner i en periode. 

Henvises til: 

- Byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven 
- Byggteknisk forskrift (TEK10) til Plan- og bygningsloven 
- Brannkonseptet utarbeidet av BSR (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) datert 

22.03.12. 
 

Helsehuset 1 Fredrikstad 

Iht. brannkonseptet utarbeidet av BSR (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) datert 
22.03.12 skal følgende være oppfylt;  
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Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på 
maksimum 20 N (kravet var 20 N i TEK 15). Kravet gjelder også når brannalarm er 
utløst, og innebærer at selvlukkende dører også må kunne åpnes med åpningskraft 
på maksimum 20 N, eller ha dørautomatikk, og da ha prioritert strøm eller UPS fram 
til dør. Dette vil være gjeldende til tross for at bygget planlegges utstyrt med 
automatisk brannslokkingsanlegg. Åpningskraft under 20 N må kunne 
dokumenteres.  

Avbruddsfri strømforsyning må fungere i minst 60 minutter i byggverk i BKL 3. 

 

6.3.5. Medisinske områder 
Definisjonen på de ulike medisinske områdene er beskrevet i NEK 400:2018 kapittel 710. 

NEK 400:2018 kapittel 710.55.102 
Stikkontakter som er beregnet på å forsyne elektromedisinsk utstyr skal være utført med 
indikator som viser at spenningen er tilgjengelig. 
 
NEK 400:2018 kapittel 710.560.105 
I tilfelle svikt i hovedstrømforsyningen, skal følgende områder få den nødvendige 
minimumsbelysningen gjennom strømforsyning fra en nødstrøm forsyningskilde: 

- Områder for bryterutstyr og betjeningsutstyr for nødstrømsforsyningskilden og for 
hovedfordelingstavler for alle forsyningssystemer 

- Områder der viktige tjenester er tenkt utført. I hvert rom skal minst en 
belysningsarmatur være forsynt fra nødstrømsforsyningen 

- Områder med sentrale brannalarmpaneler 
- Rom som er klassifisert som medisinsk område gruppe 1. I hvert rom skal minst en 

belysningsarmatur forsynes fra nødstrøms kilde  
- Rom som er klassifisert som medisinsk området gruppe 2. Minst 50% av 

rombelysningen skal forsynes fra nødstrømsforsyningskilden 
 

Omkoblingstiden til nødstrømsforsyningen skal være ≤ 15 s  
 

En "tommelfingerregel" kan være at operasjonsrom, overvåkningsrom, akutt defineres som 
medisinsk gruppe 2 rom. 

Pasientrom i en sengepost med tilhørende bad defineres som medisinsk gruppe 1 rom, dvs. 
50% av lyset i pasientrommet, og inne på badet skal minst en lyskilde forsynes fra en 
reservekraftkilde. Det må i tillegg vurderes om det er utstyr inne på rommene som har behov 
for reservekraft eller nødstrøm. Medisinsk utstyr med tilkoplet prosesskraft eller IKT utstyr må 
normalt ha UPS. 

 

Helsehuset 1, Fredrikstad 

Akutt B02-147 er prosjektert som medisinsk område gruppe 2 rom. Antar at 
pasientrom er prosjektert som medisinsk område gruppe 1 rom.  

På helsehuset er ikke gruppe 1 rom forsynt fra en nødstrømkilde, men fra 
dieselaggregat (ikke klassifisert som nødstrømkilde alene). Dette fordi at disse 
rommene ikke medfører noen fare for ikke å kunne avslutte den medisinske 
behandlingen og evakuere området. 
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Rom med nødbelysning: Aggregatrom O01-015, Hoved tavlerom O01-014, Fordeling 
=433.191 i rom 0.01-012b, Fordeling =435.101 i rom B02-156. Aggregatrom og hoved 
tavlerom har installert nødlys. 

Det er installert nødlys v/brannmanspanelet. 

 

6.4. Øvrige rom og funksjoner som må vurderes 
I kapittel 6.2 er det beskrevet hvilke forskriftskrav som er gjeldende for de tekniske 
installasjonene som har slike krav. Det gjøres oppmerksom på at disse kravene er 
minimumskrav, og må vurderes om er tilstrekkelig for aktuell bygg, tjeneste og funksjon.  
 

Eksempel: 

Nødlysanlegget har forskriftskrav om 1 times batteri backup - aktuell bygg eller 
tjeneste skal ha 5 dagers beredskapstid – derfor må nødlysanlegget tilkobles en 
reservestrømløsning som varer i 5 dager selv om forskriftene sier 1 time. 

I tillegg til de anleggene som har forskriftskrav, må det også gjøres vurderinger av anlegg 
som i utgangspunktet ikke har noen forskriftskrav. Dette kan f.eks. være: 

- Adgangssystem, dører og låsautomatikk 
o Ved strømstans vil batteriene til adgangskontrollsystemet overta. Når disse 

batteriene er tomme vil alle adgangskontrollerte dører låse seg opp. Ved 
responstid som er lenger enn batteritiden til adgangskontrollanlegget, 
anbefales det at anlegget kobles via et dieselaggregat og/eller UPS, som har 
en backuptid som er like lang eller lenger enn responstiden på 
bygget/området 

- Alarmsentraler og Nødnett med tilhørende PCer og utstyr 
o Nett-tilgang og infrastruktur 
o Svitsjer (i dataskap) 
o PCer inkl. utstyr for alarmhåndtering 
o Telefoni og beredskapsløsning 
o Vaktrom - telefonirom 
o Infoskjermer 

- Automasjon 
o Er det noen alarmer på SD anlegget som må være synlige? 
o Må automasjonsanlegget være operativt for å kunne styre lys, varme, 

ventilasjon etc. 
- Belysning for ansatte 

o Korridorer – skal sykepleierne ha hodelykt når de beveger seg mellom de 
ulike pasientrommene? 

o Medisinrom, vaktrom, kjøkken, møterom, vaskerom etc. 
- Belysning i områder for å ivareta pårørende 

o Utvendig/innvendig belysning der pårørende ferdes 
o Samlingspunkt pårørende inne i bygget 
o Behov for mat, sanitær etc. 

- Betalingsterminaler 
o Nett-tilgang 

- Elektronisk lagerlogistikk 
o Nett-tilgang og samhandling fagsystem 

- Heis 
o Behov for å frakte pasienter under en strømstans 
o Behov for å frakte mye medisiner, tungt utstyr etc. 
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- Hygiene 
o Sikre lys i skyllerom og operativ dekontaminator 

- IT utstyr og infrastruktur 
o Sikre infrastruktur og nett-tilgang inn til bygget (hoved-datarom/serverrom som 

kan være lokalisert i et annet bygg/område) - må ha 
rutiner/reservestrømløsninger som oppfyller kravene vedr. sikker nett-tilgang) 

o Svitsjer, rutere, modem, Wifi 
o Kjøling av datarom med tilhørende styring 

- Kloakk 
o Toalettmuligheter, vaskerom, kjøkken 
o Strøm på pumpekummer  

- Køsystem og logistikk brukere og pårørende 
o Legevakt, legekontor etc. 

- Mathåndtering – lagre, tilberede og servere 
o Kjøleskap, komfyr, Micro, oppvaskmaskin, kaffetrakter 
o Lys, varme på kjøkken 

- Medisinsk utstyr og elektronisk medisinhåndtering 
o Medisinkabinett med tilhørende utstyr – krever infrastruktur og samhandling 

fagsystem 
o Medisinsk måleutstyr og laboratorieutstyr som krever samhandling med 

fagsystem, pasientjournal og ekstern samhandling 
o Evt. lys, kjøling, ventilasjon i rom som medisinkabinettet er plassert 
o Medisinsk utsyr og medisinkabinett som krever infrastruktur mot 

pasientjournal og fagsystem – infrastruktur og sentrale IKT/datasentral 
- Mors rom 

o Kjøling 
o Lys 

- PCer og IKT utstyr som trenger reservekraft 
o Må det i tillegg sikres nett-tilgang, infrastruktur fagsystem og IKT/datasentral 
o Vurdere tilbehøret (skrivere, skannere etc.) 

- Porttelefon og ITV 
o Strøm til dørautomatikk 
o Varme i kamerahus? 
o Tilstrekkelig lys rundt områder med kamera 
o Lys rundt områder med porttelefon 
o Svitsjer (i dataskap) 

- Rent vann 
o Tilførsel fra f.eks. ekstern tankbil. Tilkoblingsstuss for dette, vannpumpe må 

tilkobles reservestrøm 
- Sikkerhet og overvåking 

o Skal adgangskontroll og dørsystemene fungere? 
o Brannluker og rømningsdører 
o Brannalarmanlegget har vanligvis 12 timer batteri backup 
o Nødlysanlegget har vanligvis 1 time batteri backup 

- Søppelhåndtering og avfall 
o Elektronisk funksjonalitet for håndtering avfall – manuelle løsninger 

- Telefonsystem 
o Lokal telefoni sentral eller mobil bedriftsløsning 
o Faste apparater eller mobile løsninger 

- Utvendige bommer og garasjeporter 
o Behov for transport helt inn til bygget, kan f.eks. være ambulanser 
o Behov for lys og kraft i området der uttransport av pasienter og/eller utstyr skal 

være 
- Velferdsteknologi med pasient- og ansattvarsling/lokalisering 

o Nett tilgang sentral drift/skyløsning 
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o Svitsjer (i datarack) 
o KNX 
o Gateway’ er i bogrupper 
o Varder 
o Alarmtavler, romdisplay, brytere, sensorer, snortrekk, telefoner, tilhørende PC 

utstyr 
- Ventilasjon og varme 

o Er det behov for å sette av "stusser" til ekstern varmekilde? 
o Sirkulasjonspumper, termostater, styring for at varmeanlegget skal fungere 
o Behov for varmtvann (i springen) 
o Ventilasjon: husk VAV, Co2 og temp følere, all automatikk til å få aggregatet til 

å fungere, varmekabler i inntakskammer/rist, varme- kjølebatteri 
o Punktavsug, trykksetting av trapperom 

 

7. Prosesskart for kartlegging av nødstrømbehov 
Veilederen har utarbeidet 7 prosesser for kartlegging av tjenesteområder med vurdering av 
beredskapsnivå som kan benyttes både i innledende ROS analyse og endelig analyse av 
beredskapsnivå som beslutningsgrunnlag. 

Sammen med disse tjenesteprosessene er det laget et samlet regneark for beregning av 
effektbehov for UPS og nødstrømsaggregat for teknisk prosjektering. 

Tjenesteprosesser: 

1. Datarom og infrastruktur 
2. Medisinsk konsultasjon og behandling 
3. Legevakt mottak og behandling 
4. Legevaktsentral, Nødnett og Helsesvakt 
5. Sengepost og pasientsenger 
6. Ambulanse og utrykningskjøretøy 
7. EPS funksjon 
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7.1.1. Datarom og infrastruktur 

 
Figur 3- Datarom og infrastruktur 
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7.1.2. Medisinsk konsultasjon og behandling 

 
Figur 4 - Medisinsk konsultasjon og behandling 
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7.1.3. Legevakt mottak og behandling 

 
Figur 5 - Legevakt mottak og behandling 
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7.1.4. Legevaktsentral, Nødnett og Helsevakt 

 
Figur 6 - Legevaktsentral, Nødnett og Helsevakt 
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7.1.5. Sengepost og pasientsenger 

 
Figur 7 - Sengepost og pasientsenger 
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7.1.6. Ambulanse og utrykningskjøretøy 

 
Figur 8 - Ambulanse og utrykningskjøretøy 
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7.1.7. EPS funksjon 

 
Figur 9 - EPS funksjon 
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8. Drift og sikre oppfølging av beredskap 
For å sikre beredskap ved bortfall av strøm er det nødvendig å sikre daglig drift og 
nødvendige prosedyrer og rutiner som: 

- God dokumentasjon og merking 
- Riktig bruk av utstyr og funksjoner – kompetanse og prosedyrer 
- Kvalitetssikre og test av system og kapasitet 
- Regelmessig ROS analyse 

 

8.1. Dokumentasjon og merking 
Det er nødvendig med god merking av alle strømstikk. Tilsvarende skal utstyr og ledning 
som skal tilkoplet stikk merkes. Se standard merking i kommunens «Teknisk merkehåndbok» 
kap. 6.2.1 
http://riskmanagerny/Kvalitetsdokumentasjon/TEKNISK%20MERKEH%C3%85NDBOK.docx  

Det er krav til hvilken merketape og skriftstørrelse som skal benyttes. 

Hvert halvår avholdes befaring der dette sjekkes og at utstyret er plugget inn i riktig 
stikkontakt. 

Det anbefales at infrastruktur for strøm og beredskap dokumenteres i kart med fargekoder se 
kap. 6.2.2. 

 

8.2. Serviceavtaler 
Det bør tegnes serviceavtale for UPS og dieselaggregat slik at dette utstyret blir vedlikeholdt 
iht. leverandørens anbefalinger. 

 

8.3. Øvelse og test av anlegg 
Hvert andre år gjennomføres det en test der man koplet ut nettkraften (e-verkets nett). 

- Kontroller dieselnivå på aggregatet og bestill ved behov. Dette utføres før testen 
- Ta tiden på hvor lang tid aggregatet tar for å starte etter et strømbortfall 
- I de områdene som har UPS skal det ikke merkes at nettkraften blir utkoblet. Strøm- 

og spenningsforsyningen skal være konstant uten noen for for "blinking" i nettet 
- Gå en runde i bygget og sjekk følgende (ta med tegning med fargekoder som viser 

hvilke områder i bygget som skal ha aggregat og/eller UPS kraft): 
o Dørautomatikk/adgangskontroll fungerer som forutsatt 
o Nød- og ledelys fungerer. Sjekk i nødlyssentral om denne blir forsynt via egen 

batteripakke eller fra aggregatet (i mange tilfeller vil dette stå i displayet. Står 
det f.eks. nettkraft, blir sentralen forsynt fra aggregatet) 

o Sjekk om brannalarmanlegget blir forsynt fra egen batteripakke eller fra 
aggregat 

o Er det lys i de lampene som skal forsynes fra aggregatet og/eller fra UPS, 
sjekk at automatikken til disse lampene fungerer 

o Sjekk at det er spenning i alle stikkontakter som skal forsynes fra aggregat 
og/eller UPS 

o Hvis ventilasjonsaggregat skal forsynes fra aggregat, sjekk at dette går og at 
automatikken fungerer 

o Hvis bygget har pumpekum som skal forsynes fra aggregatkraft, må det 
kontrolleres at denne fungerer 

o Hvis VVB skal ha aggregatkraft, må dette sjekkes 

http://riskmanagerny/Kvalitetsdokumentasjon/TEKNISK%20MERKEH%C3%85NDBOK.docx
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o Kontroller at heisen(e) fungerer 
o Hvis varmeanlegget skal forsynes fra aggregat, sjekk at dette går og at 

automatikken fungerer. Ved fjernvarme, sjekk at sirkulasjonspumpene har 
aggregatkraft 

o Hvis kjøkkenutstyr (komfyr, oppvaskmaskin etc.) er forsynt fra aggregatet, 
sjekk at dette fungerer 

- Belast anlegget slik du mener det vil være i en normalsituasjon (husk heis). Mål det 
totale strømtrekket på aggregatet og på UPSen(e). Det skal være 20% 
reservekapasitet 

- I medisinske områder skal anlegget testes iht. NEK400:2018, 710.6.4 og 710.6.5 
 

9. Vedlegg 
Vedlegg leveres på forespørsel. 

Effektregnskap Excel. (Elektronisk vedlegg)  

Eksempler: 

- Matrise vurdering av behov for strøm og beredskap Onsøyheimen sykehjem 
(Elektronisk vedlegg)  

- Teknisk dokumentasjon Nødstrøm - kart over lokasjon Helsehuset (Elektronisk 
vedlegg) 
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