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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Byte av lågspänningsställverk med tillhörande el-centraler vid Piteå 

sjukhus genomförs.  

2. Finansiering av kostnaden för byte av lågspänningsställverk med tillhö-

rande el-centraler vid Piteå sjukhus som uppgår till 2 mnkr sker från an-

slaget för fastighetsinvesteringar 2020 inom befintlig investeringsram. 

Sammanfattning 
Det tekniskt uttjänta lågspänningsställverket inklusive fyra elcentraler vid 

Piteå sjukhus föreslås bytas ut till ett nytt framtidssäkrat ställverk med tillhö-

rande elcentraler. 

Investeringen, som uppgår till 2 mnkr kronor, tas från befintlig ram för inve-

steringar i fastigheter 2020. 

Ärendet 
Lågspänningsställverket vid Piteå sjukhus är ca 40 år gammalt och får anses 

vara uttjänt, vilket medför en stor risk för driftstörningar och oplanerade 

avbrott. Reservdelar tillverkas inte längre och utrustningen är ålderdomlig. 

För att säkerställa kraftförsörjningen till berörda delar av sjukhuset bör ett 

nytt ställverk installeras. Upphandling är startad och förfrågningsunderlag 

har skickats ut och tidsfristen för leverantörer att inkomma med anbud går ut 

1/12 2020. 

Ekonomisk konsekvens 

Finansiering av investeringen för byte av lågspänningsställverk med tillhö-

rande elcentraler som uppgår till 2 mnkr sker från anslaget för investeringar i 

fastigheter 2020 inom befintlig investeringsram. Den tillkommande kapital-

kostnaden för investeringen om ca 0,1 mnkr/år baserad på 30 års avskriv-

ningstid föreslås finansieras inom befintlig driftbudget för fastigheter. 

Riskanalys 

I det fall investeringen inte genomförs är bedömningen att driftsäkerheten 

för elförsörjningen av berörda delar inom Piteå sjukhus inte kan upprätthål-

las. 
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 
Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Service 

Regional utvecklingsdirektör 
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