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Forord
Formålet med det grønne regnskab er at sikre hospitalets ejere og medarbejdere samt
samarbejdspartnere let tilgængelig information om hospitalets miljøforhold.
Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at reducere
hospitalets omkostninger og indgår i regionens strategi for bæredygtig udvikling. Et mindre
energiforbrug nedsætter samtidig sårbarheden overfor stigende energipriser og øger
forsyningssikkerheden. Desuden er energibesparelser et effektivt middel til at reducere CO2
udledningen og dermed miljøbelastningen fra energisektoren.
I forhold til 2014 faldt energiforbruget på Bornholms Hospital i 2015 med 7,8 %. Endnu en
mild vinter medførte et markant lavt varmeforbrug. Trods en generel øget aktivitet på 3,3 % i
perioden er det bemærkelsesværdigt, at el-forbruget faldt tilsvarende. Dette kan i stor grad
tilskrives en bedre central indregulering af køle- og ventilationssystemer mv.
Isoleret betragtet opvejede solcelleanlæggets produktion igen MR-scannerens el-forbrug.
Årets faktiske C02 udledning fra hospitalets energiforbrug faldt med 27 % i forhold til 2014.
Der er således tale om en markant positiv ændring. Årsagen er dels et generelt lavere
energiforbrug dels en udvikling væk fra brug af fossilbaseret energiproduktion. En større
andel af regionens samlede el-indkøb er således produceret via vindmøller.
Inden for affaldsområdet er der arbejdes videre med paradigmeskiftet fra at betragte affald
som en omkostning til at se affald som en ressource. I 2015 skulle regionen hhv. genanvende
mindst 23,4 % af den samlede affaldsmængde og klinisk risikoaffald skulle kun udgøre max.
6,6 % af de samlede affaldsmængde. På Bornholms Hospital blev målet indfriet i 2014. De
aktuelle mængder for 2015 er hhv. 29 % og 5,7 %.
Region Hovedstaden har en politisk vision om, at regionen skal være en grøn og innovativ
metropol. Som led i Fokus og forenkling er det strategisk indsatsområde Grøn, drift og
udvikling udviklet. Indsatsområdet er bygget op omkring 3 koncernfælles temaplaner, hvor
mulighederne for at nedbringe regionens CO2-udledning er størst:
 Energi(forbrug og produktion - Regionens årlige udgifter til el, varme og vand kr. 0,5
mia.)
 Transport
 Affaldsressourcer
Bornholms Hospital har et ønske om at skærpe sin miljøprofil. I 2016 vil der således blive
udarbejdet en strategi for hospitalets klima- og miljøindsats.
Niels Reichstein Larsen, hospitalsdirektør
Maj 2016

2

Beskrivelse af Bornholms Hospital
Indledning
Udover Bornholms Hospital forsynes flere virksomheder via hospitalets forsyningsnet:
Psykiatrisk Center, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og flere sekretariater/stabe i
Bornholms Regionskommune.
Bornholms Hospital er en stor lokal arbejdsplads med 562 ansatte.
Bornholms Hospital tidl. Amtssygehus ved Rønne blev indviet i 1892. Hospitalet er i flere
omgange blevet udvidet og moderniseret, så det i dag fremstår som et velfungerende
nærhospital.
Bygningsmassen indeholder dele, der er mere end 100 år gamle. Hospitalet er siden dets
oprindelige opførelse i forrige århundrede blevet udvidet og ombygget i flere omgange. I dag
er hospitalet på 40.000 etagemeter fordelt på op til 3 etager.
Hospitalet råder over 100 sengepladser. Desuden benyttes op til 12 dagsenge. Mens antallet af
sengepladser har været stabilt gennem de sidste 5 år er antallet af ambulante besøg vokset.
Udover den direkte patientundersøgelse og behandling udføres serviceopgaver, som går på
tværs af afdelingerne: Rengøring, sengeredning, sterilisering af operationsudstyr,
administrative opgaver, drift og vedligeholdelse af bygninger, tekniske/medicotekniske anlæg
og IT-udstyr samt pasning af udendørs arealer.

Hospitalets hovedaktivitet
Bornholms Hospital er et blandt flere hospitaler i Region Hovedstaden.
Hospitalet er et nærhospital med akutfunktioner. Hospitalets hovedaktivitet er at tilbyde
undersøgelse, behandling og pleje af medicinske og kirurgiske patienter.
Hospitalet indgår som en naturlig del af det samlede danske sygehusvæsen og samarbejder
med en række offentlige og private hospitaler og klinikker. De største samarbejdspartnere er
de store lands- og landsdelshospitaler, heraf er Rigshospitalet ubetinget den største.
Hospitalet betjener øens ca. 39.000 indbyggere samt de ca. 600.000 turister og andre
besøgende.

Miljøpolitik for Bornholms Hospital
Bornholms Hospital arbejder for, at hospitalets aktiviteter belaster miljøet mindst muligt
under hensyntagen til patienternes behandling, sikkerhed og pleje.
Det betyder, at ledere og medarbejdere i det daglige arbejder for at forbedre miljøet og
minimere spild uden at tilsidesætte aktivitet, kvalitet, sikkerhed og sundhed.
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Det handler om, at ledelse og medarbejdere på Bornholms Hospital vil:






handle ansvarligt i forhold til forbrug af ressourcer og energi
tage miljøhensyn i forhold til indkøb og dermed have fokus på grønne indkøb og
anvendelse af renere teknologi
have fokus på affaldshåndtering, affaldsminimering og genbrug
informere, uddanne og motivere ledere og medarbejdere omkring relevante
miljøoplysninger
arbejde målrettet og innovativt med hospitalets fælles indsatser på miljøområdet
sikre at resultater dokumenteres, fastholdes og videreudvikles

Bornholms Hospital vil arbejde systematisk på at forebygge miljøbelastning, nedbringe
forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængder og fremme genbrug.
Bornholms Hospital vil etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores leverandører,
entreprenører og lejere med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter og
ydelser.
Ledelsen ved Bornholms Hospital lader årligt udarbejde en vurdering af miljøindsatsen og
fastsætter i den forbindelse en række mål for det efterfølgende år.
Bornholms Hospitals ledelse er ansvarlig for at tilvejebringe rammerne for en systematisk
miljøindsats i form af en miljø- og energiledelse og sikre, at miljøindsatsen integreres i
udviklingen af hospitalet og med kompetenceudvikling på miljøområdet hos ledere og
medarbejdere.
Medarbejdere og ledelse er medansvarlige for hospitalets miljøpåvirkninger og skal sammen
med miljø- og energiledelsen fremme kommunikation og samarbejde om hospitalets
miljøforhold gennem miljøkontaktpersoner og med etablering af en miljøportal.
Bornholms Hospital påtager sig ansvar i forhold til lovgivningen og det omgivende samfund
og miljø og vil træffe bæredygtige beslutninger ud fra de givne vilkår og muligheder.
Bornholms Hospital vil følge den Bornholmske miljødebat og vil aktivt indgå i samarbejde
med lokale aktører på miljøområdet, herunder også Bornholms Regionskommune.
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Målsætninger på miljøområdet
Bornholms Hospital ønsker at fremme en bæredygtig udvikling på et økonomisk og fagligt
forsvarligt grundlag. Bornholms Hospital ønsker at etablere miljø- og energiledelse for at
fremstå som aktiv miljømedspiller i forhold til Region Hovedstaden og omverdenen samt at:












imødekomme politiske krav
opfylde eksisterende lovgivning og regulativer
synliggøre Bornholms Hospital som et "grønt’ hospital” på en grøn ø
optimere driften i forhold til personaleressourcer, samt miljø- og energibesparelser
fastholde besparelser
udvikle miljøområdet løbende
sætte miljømæssige mål, måle vores indsats i forhold til disse mål og offentliggøre
resultaterne.
udføre vores aktiviteter på grundlag af et kendskab til og i overensstemmelse med
miljølovgivningen
i størst muligt omfang at anvende cost-effektive og energirigtige teknologier ved
indkøb
tilskynde til øget bevidsthed om og ansvar for en forbedret miljøindsats blandt vores
medarbejdere
indtænke bæredygtighed i design af nye funktioner

Dette sker ved:
 at implementere permanent miljø- og energiledelse inden 2015
 at optimere styring af energiforbrug. Der etableres en effektiv målerstruktur, der giver
mulighed for øget og systematisk indsamling af energimålinger
 at koordinere indsatsen i forhold til det eksterne miljø med indsats i forhold til
patienternes og personalets trivsel og arbejdsmiljø inden udgangen af 2013
Handlingsplaner for miljø- og energiledelse (MEL) 2015
MEL
Med henblik på at forankre det igangværende miljøarbejde er det nødvendigt at
implementere en permanent miljø- og energiorganisation på hospitalet. MEL startede som et
1 årigt projekt i 2013. Der var ansat en miljøkoordinator i projektperioden. Desuden blev der
vedtaget en ny miljøpolitik, herunder målsætninger og handlingsplaner. Primo 2014 blev der
udarbejdet forslag til en fremtidig miljøorganisation. Medio 2014 overgik MEL de facto til
driftsorganisationen. Siden medio 2015 har der været ansat en miljøkoordinator på deltid.
Ansættelsesperioden udløber juli 2016.
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CTS optimering mv.
CTS står for central tilstandskontrol og styring. Idet CTS systemet har overtaget styring af låse
(ADK) og brandsikring (ABA) samtidig med flere andre overvågningsopgaver i
huset, er den korrekte betegnelse ”Building Management System”. Med disse mange
funktioner i et system vil der konstant være områder, der skal optimeres. Der er stadigvæk et
potentiale i at spare energi ved at arbejde med systemet. Der er styringer, der skal
omprogrammeres for at spare på energien. Vi har i det forløbne år oprettet en serviceaftale
med 40 timers onsite service om året. Herved har vi sikret en løbende optimering af
styringerne.
Søvandskølesystemet har nu fået monteret 2 kølekompressorer, der skal udnytte søens vand
på deres kondensatorside. Derved opnås en bedre driftsøkonomi end, hvis kompressorerne
skulle afsætte varmen til luften. Det er et system, der i forvejen benyttes i Københavns
fjernkølesystem. 2016 bliver det første år, hvor vi kan teste denne udbygning af vores
søvandskølesystem.
Affugtning i OP området er et område, der skal optimeres. Vi har fået godkendt et projekt,
hvor der monteres en adsorptionstørring af luften. Sammen med det eksisterende køle- og
affugtningssystem får vi på den måde den nødvendige affugtningskapacitet til at håndtere den
kritiske periode om sommeren. Det nye system vil trække en del effekt på el-siden.
For at kunne indregulere og forfine varme, ventilation og køling skal vi kunne måle forbrug og
tilstande korrekt. Der er lagt en strategi for montering af målere på varme og el forbruget. I
den forbindelse blev der i 2014 lokalt bevilget midler til montering af de første varmemålere.
Siden er der fra Regionen bevilget midler til ombygning af diverse el tavler for montering af
HPFI relæer, hvor vi samtidigt monterer el målere. Vi skal have dem fortrådet, så vi kan aflæse
dem centralt. I løbet af vinteren forventer vi at have fortrådet de vigtigste elmålere, så de
lokale el-forbrug kan aflæse på CTS systemet.
Natrundering
På en nat blev hele hospitalet gennemgået. Ved gennemgangen var der fokus på standby elforbruget. Alle PC skærme som ikke var i brug og til akutudstyr blev slukket og mærket med
en poster for at vise, at skærmen var blevet slukket. Ved runderingen blev der identificeret
områder med brug af unødvendig belysning eks. dagkirurgi, hvor der er lukket om natten.
Målingerne viste, at der var ca. 20.000 kWh at spare årligt ved at medarbejderne slukkede lys
og PC skærme efter sig.
Energitjek
Der er gennemført energitjek i køkkenet og diagnostisk enhed. I energitjekket deltog ledende
personale fra de respektive afdelinger.
I køkkenet blev der fundet et par kæmpe gryder, som brugte strøm til at have display stående
tændt hele tiden. Gryderne blev ikke brugt, hvorfor de nu også af andre årsager er fjernet.
Derudover var der et særligt fiskekøleskab, som blev brugt en dag om ugen, men køleskabet
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stod også tændt uden indhold. Det bliver nu slukket i de dage, det ikke bruges. Medarbejderne
blev informeret om, at de gerne måtte slukke for PC skærmene efter brug.
Diagnostisk enhed har meget apparatur til akut brug, som der ikke kan slukkes for, idet
opstartstiden vil være for lang i forhold til et akut patientforløb. Der blev identificeret en del
små printere, som kun blev brugt ugentligt - dem valgte vi at slukke for, når de ikke bruges.
Belysningen er et af de forhold, hvor der er en gevinst ved udskiftning til LED.
LED belysning
Alle trappeopgange som står tændt døgnets 24 timer har fået udskiftet pærerne til LED for
både at give et bedre lys og for at mindske elforbruget. Der er i 2015 blevet købt ind til at
kunne skifte belysningen ud til LED i diagnostisk enhed.
Klinisk risikoaffald
Affaldet blev gennemgået ud fra de kommunale regler og i samarbejde med det kommunale
forbrændingsanlæg for at få sorteret affaldet korrekt. I en periode blev alt det kliniske
risikoaffald blandet sammen og sendt til BOFA, hvor det blev brandt. I slutningen af 2015 blev
der rettet op på det, via frasortering af det genkendelige vævsaffald, som via bedemænd ender
på krematoriet. Traileren, som blev brugt til det kliniske risikoaffald, blev skiftet ud til UN
godkendte og lovlige containere.
Kompostering
Der eksisterer endnu ikke en ordning til indsamling af madaffald på Bornholm. Idet vi vil øge
mængden af genanvendeligt affald, har vi valgt at kompostere grønt køkkenaffald i egne
kompostbeholdere. Det er gartnerne som passer komposteringen og kan benytte mulden til
jordforbedring på hospitalets grønne områder. Det er ca. 1 ton årligt, der genanvendes på den
måde.
Pap er gjort til en ressource
Der er indgået en aftale med et lokalt firma Beck Pack Systems, som køber vores pap og
bruger det til fødevareemballage.
Affaldshåndbog
Der er udarbejdet en affaldshåndbog i Region Hovedstaden. Det enkelte hospital udarbejder
efterfølgende en lokal håndbog, der er tilpasset det lokale hospital. Håndbogen er dynamisk,
da den hele tiden kan tilpasses den nuværende affaldshåndtering. Personalet har mulighed for
at finde den i VIP, hvor de kan bruge den til at slå op, hvis de skulle være i tvivl om en særlig
type affald.
Klar plast fra senge er gjort til en ressource
Der ligger klart plast over de rene senge, som lægges under madrassen, når sengen tages i
brug. Når patienten ikke skal bruge sengen mere sendes den til sengevask, hvor den klare
plast fjernes og opsamles. Den klare plast sendes sammen med pappet til Beck Pack Systems.
Spareperlatorer
I sommeren 2015 blev alle perlatorer skiftet på vandhanerne fra 20L/min til 3-9L/min i et
forsøg på at mindske vandforbruget. Mange af de gamle perlatorer var kalket fast og
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vandgennemstrømningen var derfor minimal inden udskiftningen. Vandbesparelsen har
således været minimal.
Spildevand
I oktober 2014 er der indsendt en ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand. Vi afventer
fortsat svar fra Bornholms Regionskommune på ansøgningen.
Flere af de andre hospitaler i regionen har fået afslag og skal i løbet af 2016 finde ud af, hvordan de
vil behandle deres spildevand. Vi følger udviklingen tæt for på den måde at være forberedt til en
dialog med kommunen.

Afgrænsning
En miljøpåvirkning anses for væsentlig, hvis mindst 3 af efterfølgende kriterier er opfyldt,
hvoraf det ene kriterium skal være et stort forbrug eller en stor påvirkning.
Væsentlighedskriterier:
 Stort forbrug/påvirkning
 Ikke-fornybar ressource eller knap ressource (f.eks. olie og kul)
 Lokal og global belastning
 Risici/mulighed for uheld
 Indgå i Region Hovedstadens eller regeringens handlingsplaner
 Område underlagt miljølovgivningen
 På miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer
Følgende forbrug indgår i regnskabet:
 Energi (fjernvarme - el)
 Alternativ energiproduktion
 Vand
 Medicinsk trykluftforsyning (elforbrug)
 Vakuumforsyning (elforbrug)
Af øvrige miljøbelastende forbrug, der påvirker miljøet, er i dette regnskab medtaget affald,
linnedvask og udvalgte engangsartikler.
Med henblik på at sikre et overblik over udviklingen inden for de enkelte forbrug, er der
anvendt en tidsperiode på 5 år.

Forsyningsområder
Det grønne regnskab omfatter forbrug på hospitalet med tilhørende boliger, 3 af Bornholms
Regionskommunes bygninger samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
Idet Psykiatrisk Center Bornholm indgår i Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden, er
Centrets væsentlige forbrug og miljøbelastninger ved drift anført særskilt i bilag 8.2.
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Regionskommunens bygninger og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udgør en relativ
lille del af det samlede energiforbrug, hvorfor de omtalte virksomheders energiforbrug ikke er
medtaget i årsagsforklaringer.

Metode
Forbruget for el, fjernvarme og vand aflæses via centralt placerede målere. Der er desuden
installeret bi-målere på udvalgte områder. Der monteres løbende flere målere. Data fra disse
er for en dels vedkommende tilsluttet CTS systemet i 2015 for at kunne aflæses centralt.

Beregning af graddage
For at kunne sammenligne udviklingen i f. eks. fjernvarmeforbrug over tid er det nødvendigt
at korrigere for temperaturudsving. Til dette formål benyttes graddage i Skandinavien.
Således er det samlede årlige fjernvarmeforbrug blandt andet afhængigt af udviklingen i de
årlige graddage.
Graddage er et mål for hvor koldt, der har været og hvor meget energi, der er brugt til
rumopvarmning. Jo flere graddage, jo koldere har året været og jo større har blandt andet
fjernvarmeforbruget været.
DMI-graddage er forskellen i o C mellem rumtemperatur i en bygning (som altid sættes til 17o
C) og den udendørs døgnmiddeltemperatur i det pågældende døgn. Døgnenes graddage
opsummeres for hele året, hvorefter DMI graddage beregnes for et normalt år.
Udgangspunktet er et normalt år, som er udregnet over en årrække. Målepunktet Bornholms
Lufthavn (3.258 graddage) har været anvendt siden 2002.

Normal DMI årsgraddage
Aktuel DMI årsgraddage
Tabel1 - Udvikling i antal graddage

2011
3.258
3.247

2012
3.258
3.314

2013
3.258
3.014

2014
3.258
2.666

2015
3.258
2.759

Antallet af graddage i 2015 ligger 8 % under det gennemsnitlige antal dage i den målte 5 års
periode. Graddagene er samtidigt det næstlaveste niveau i perioden og bekræfter indtrykket
af en mild vinter.
En stor del af hospitalets energiforbrug er uafhængig af vejrforholdene. Transmissionen af
varmen over det store areal, som hospitalet dækker, foregår ved så høje temperaturer, at ude
temperaturen har en lille indflydelse. Da vi ikke kan adskille den graddag afhængige (GAF) fra
den graddag uafhængige del (GUF) i vore forbrugsmålinger – vil det give en misvisning i den
korrektion, der foretages.
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Hospitalets elforbrug
Enhed
I alt
MWh
Tabel2 – Udvikling i elforbrug

2011
3.408

2012
3.354

2013
3.387

2014
3.515

2015
3.394

I 2015 ser vi et elforbrug, der ligger under gennemsnittet for den viste periode.
Udviklingen i hospitalets energiforbrug påvirker el-forbruget. Målt i faste DRG takster er
hospitalets aktivitet øget med 3,3 % fra 2014 til 2015. I 2015 var der især en øget og
energikrævende aktivitet i diagnostisk enhed. Inden for en 5 års periode er antallet af
undersøgelser steget med 18 %. I samme periode er antallet af operationer øget med 13%(se
bilag 8.1).
Isoleret betragtet blev der brugt 91 MwH på undersøgelser i MR-scanneren. Dette forbrug
dækkes ind af solcelleanlægget, som ydede 106 MwH - svarende til 26 standardhusstandes
årsforbrug af el.

Elforbrug i MWh
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100
3.000
2011

2012

2013

2014

2015
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Hvad bruger vi strømmen til?

Kilde: ”Analyse af energiforbrug på anvendelsesområder – Bornholms Hospital” ved Dorthe
Bechmann.
Belysning, ventilation og ”andet” udgør 75 % af elforbruget. Kategorien ”andet” omfatter alt
det medicotekniske udstyr bortset fra scannere. Fordelingen af elforbruget anvendes som
inspiration til fremtidige energibesparende tiltag.
Som det fremgår af diagrammet er der et stort elforbrug på belysning(29 %). Vi har i de
senere år udskiftet en del lysarmaturer til LED.
Køling blev omtalt i sidste års regnskab som et område, der til stadighed er et behov. I 2016 er
det udvidelsen af Akutmodtagelsen, der kommer til at mærkes. Sidste år var det en stribe nye
kølede madvogne vi omtalte og de der ikke var kølede bliver vasket i en maskine, der bruger
meget el. Det eneste vi i 2015 kunne få øje på, som trak i den anden retning var udskiftning af
konventionelle lyskilder til LED belysning og at pc’erne nu automatisk går i standby med sort
skærm.
Vi indledte ”kurveknækkerarbejdet” med en aftale med Elsparefonden (nu nedlagt) i
november 2009. Dengang forpligtede vi os til at sænke elforbruget til højst 3.769 MWh i 2011.
Bornholms Hospital var et af de første hospitaler, der turde indgå en sådan aftale. Dette
lykkedes fint, som det fremgår af tabellen. De såkaldte lavt hængende frugter er nu ved at
være plukket, hvorfor det er svært at blive ved med at sænke forbruget samtidigt med, at der
introduceres nye maskiner hvert år. Derfor er vi særligt glade for dette års lille fald i
forbruget. Samlet set lykkedes det at knække kurven på elforbruget endnu engang.
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El fra solceller
Solcelleanlægget blev taget i brug i juni 2013. Anlægget har i sine første leveår leveret 8 %
mere end forventet ved projekteringen. Systemet arbejder stabilt med en konstant produktion
selv under ringe lysforhold.

Total

Enhed
kWh

2013
107.613

2014
111.078

2015
106.760
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Hospitalets fjernvarmeforbrug
Graddagekorrigeret
Enhed
2011
2012
Total
GJ
20.430
18.829
Total
MWh
5.675
5.230
Tabel3 – Udvikling i fjernvarmeforbrug graddagskorrigeret

2013
20.847
5.791

2014
19.220
5.339

2015
17.163
4.767

Forbruget i 2015 er faldet med ca. 10 % i forhold til 2014 og ligger nu 11 % under det
gennemsnitlige forbrug for den målte 5 årige periode. Det harmonerer fint med, at
graddagene også er faldet. Forbruget er dog faldet mere end graddagene forklarer.

Fjernvarmeforbrug
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MWh
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At energispare projekterne har haft en effekt fremgår af tabel 3.1, der viser varmeforbruget
fordelt på de 2 fjernvarme hovedmålere fratrukket forbrug på PC Bornholm.
Enhed
2013
2014
Fjernvarmecentral nr. 1 bygn. 20 inkl. 18
Gj
14.185
11.681
Fjernvarmecentral nr. 2 bygn. 26
Gj
6.912
5.858
Beregnet psyk forbrug
Gj
1.811
1.811
Totalt fjernvarmeforbrug, ikke graddage korrigeret
Gj
19.286
15.728
Totalt fjernvarmeforbrug, graddage korrigeret
Gj
20.847
19.220
Tabel3.1 – Udvikling i fjernvarmeforbrug med og uden graddagskorrektion, excl. PC Bornholm

2015
12.650
3.695
1.811
14.534
17.163

13

Af tabellen fremgår at central nr. 1 har et forbrug der modsvarer de ekstra graddage – lidt
højere end sidste år. Central nr. 2 har derimod et stort fald. Bedre styring af centralkøkkenets
varmtvandsanlæg og boligområderne på Helsevej har hermed vist sin effekt.

Hvad bruger vi varmen til?
Kun 38 % af varmeforbruget bruges direkte til opvarmning. Resten tilføres processer, som for
nogens vedkommende indirekte fører til opvarmning. Alle processer er kendetegnet ved mere
eller mindre varmetab undervejs. Det fortæller også at vores beregninger af
graddagskorrektioner skal tages med nogen forbehold da over 60 % af forbruget nærmere er
afhængigt af den aktivitet der er på hospitalet samt et tab ved ventilation og
varmtvandscirkulation som er helt uafhængigt af vejr og aktivitet.

20 % af hospitalets vandforbrug opvarmes. Der er et stort varmetab, når det varme vand
løber igennem de lange rørstrækninger. Transmissionstabet svarer til 18% af total forbruget.
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Vandforbrug
Enhed
2011
3
Forbrug
20.678
m
Tabel4 – Udvikling i vandforbrug

2012
17.092

2013
17.481

2014
17.928

2015
18.191

I forhold til 2014 oplevede vi i 2015 en mindre stigning i vandforbruget(+1,5 %).
Ligesom elforbruget er også vandforbruget påvirkeligt af udviklingen i antallet af indlagte
patienter samt liggetiden.. Dette afspejles blandt andet i, at forbruget er stærkt svingende fra
måned til måned på de enkelte afsnit. 2015 var karakteriseret ved at have det højeste antal
indlæggelser i den målte 5 års periode.
Den fulde effekt af energiprojektet ”energy edge” slog gennem i 2012, herunder nedlæggelse
af dampkedelanlæg og madrasautoklave samt vandkøletårne i Penthouse(ventilationsanlæg
på bygning A).
Der monteres løbende nye maskiner, der er vandforbrugende, herunder kan nævnes
sengevaskemaskine (2012) og madvognsvaskemaskine, der så småt kom i brug i 2013, men
har kørt hele 2014. Desuden blev der i 2014 gennemført et øget antal dialysebehandlinger.
Når vi udskifter udstyr, der er vandforbrugende, stiller vi krav om et begrænset vandforbrug.
Vandforbrug i m3
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Oversigt over miljøbelastninger
Graddagskorrigeret
Enhed
Samlet elforbrug
kWh/m2
Samlet fjernvarmeforbrug
kWh/m2
Samlet vandforbrug
m3/m2
Tabel5 – Udvikling i miljøbelastninger pr. m2

2011
76,4
116,0
0,46

2012
74,7
105,2
0,38

2013
75,4
117,7
0,41

2014
78,2
107,6
0,41

2015
75,6
94,9
0,41

I energiforbrug pr. m2 indgår bruttoarealet, som omfatter hospitalets forsyningsområde. Se
evt. bilag 8.3 - 8.6 som grafisk fremstiller områderne.

Udvikling i el- og fjernvarmeforbrug kWh/m2
140
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I 2014 faldt CO2 udledningen med 19 % i forhold til udledningen i både 2013. Den markante
reduktion skyldes den ændrede CO2 ækvivalent ved produktion af el.
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CO2 udledning
2011 [kg]
2012 [kg]
Fjernvarme
1.012.981
925.853
El
1.460.035 1.437.006
I alt
2.482.468 2.380.873
Tabel6 – Udvikling i miljøbelastninger pr. m2

2013 [kg]
1.035.575
1.450.937
2.486.512

2014 [kg]
947.076
1.063.040
2.010.117

2015 [kg]
799.109
651.241
1.450.350

Note: CO2 udledning for el: 119,0 kg/GJ i 2010-2013. I 2014 var CO2 udledningen 84 kg/GJ, og i 2015 53,3
kg/GJ for el og 46,56 kg/GJ for fjernvarme

Der er i 2015 sket et yderligere markant fald i CO2 udledningen hvilket kan tilskrives dels det
generelle lavere energiforbrug dels en udvikling væk fra brug af fossilbaseret
energiproduktion.
Af tabel 7 fremgår, hvorledes strømmen produceres. Oplysningerne er fra Energi Danmark
A/S, som er hospitalets el leverandør. Via et el-netværk hænger Norden sammen. Selvom der
ikke er atomkraft i Danmark, benytter vi el produceret på atomkraftværker. El produceret på
vindenergi udgør en voksende andel af vores el-forbrug. Kulfyret produktion hører under
”andre termiske” sammen med naturgas. Det er den eneste kategori, der belaster miljøet med
CO2 udledning.
El produktion
2013
Vind, vand og sol
35
Atomkraft
2
Affald og biomasse
13
Naturgas
10
Olie
1
Kul og brunkul
38
Tabel7 – Energi til produktion af el

2014
47
3
13
7
0
30

2015
58
4
13
6
1
19

Energinet Danmark har med ovenstående tal leveret et mere finmasket grønt regnskab. På
baggrund af data vurderer selskabet, hvor strømmen leveres fra. Det er glædeligt, at den store
vindmølleproduktion i Danmark virkelig slår igennem i regnskabet. De kulfyrede værker er
stadig en del af vores forsyningssikkerhed i Danmark som på Bornholm, men en svindende
andel.
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Hospitalets produktion af medicinsk luft og sug til patientbehandling
Enhed
2011
2012
Medicinsk trykluft
kWh
34.581
37.428
Sug i patientbehandling
kWh
3.195
2.724
Tabel8 – Udviklingen i elforbrug til produktion af trykluft og sug

2013
28.164
1.037

2014
32.755
872

2015
32.762
1.138

Forbruget af medicinsk luft og sug i patientbehandlingen er afhængig af aktivitet og
udviklingen i behandlingsmetoderne. En anden væsentlig faktor er dog systemets tæthed. Selv
små utætheder i trykluftrørene kan give et stort forbrug af trykluft. En utæthed giver sjældent
nogen gener for området røret befinder sig i - så de er svære at lokalisere. Derfor blev
rørsystemet (hvor det var tilgængeligt) efterset for utætheder i 2014. Der blev ikke lokaliseret
nogen utætheder, hvorfor produktionen af hhv. medicinsk trykluft og vakuum foregår under
optimale driftsforhold.

Indkøb af medicinsk lattergas (N2O)
År
2011
2012
Kg
7
22
Tabel9 – Udvikling i indkøb af medicinsk lattergas

2013

2014
14

2015
10

20

Indkøbet af lattergas har været faldende, idet der i udstrakt grad anvendes alternative former
for narkose i patientbehandlingen.
I dag er det kun fødeafsnittet, der benytter lattergas. Hvor der for år tilbage var en tendens til
udfasning, kan vi håbe på et øget fremtidigt forbrug.
Den store afvigelse fra år til år skyldes opgørelsesmetoden. Lattergassen kommer på flasker,
som er købt ind til lager. Tallet viser således hvor meget, der er købt ind i det enkelte år og
ikke, hvor meget der bruges. Det gennemsnitlige indkøb over 5 år er 19 kg. pr. år.
År
2011
Antal
242
Tabel10 – Udvikling i antallet af fødsler

2012

2013
252

2014
242

2015
221

250
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Affald
Hospitalet og Psykiatrisk Center inddeler bortskaffelsen af produceret affald i forskellige
grupper, henholdsvis som brandbart, genanvendeligt affald, klinisk risikoaffald og
deponérbart.
Art

2011
2012
2013
2014
2015
Papir og pap
35,3
40,1
31,9
33,1
31,7
Dagrenovation
164,2
172,6
180,7
181,9
147
Klinisk risiko
22,9
16
14,9
13,8
13,3
Glas
18
18
49
46
19,5
Metal
15
35
7
2
16,6
EE-affald
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Kviksølvholdige lyskilder
0,3
0,4
0,3
0,4
0,4
Samlet mængde
258,2
284,6
286,3
279,7
231
Tabel11 – Udviklingen i affald på Bornholms Hospital og Psykiatrisk Center, målt i tons

Note

Opgørelse over kanylebokse indgår i klinisk risikoaffald.

Bornholms Hospital oplevede i 2015 et markant fald i affaldsmængden. Affaldsmængden er
således det laveste i den målte 5 års periode. Der generelt et fald i alle affaldsfraktioner, men
dagrenovation skiller sig ud med en nedgang på 19 % i forhold til 2014.
Glas og metal bliver ikke vejet, men er skønnet ud fra antal tømninger af containere. Tallene
er således behæftet med nogen usikkerhed. En stigning i metalmængden i 2015 skyldes
blandt andet, at centrallaboratoriet har skilt sig af med flere fryse- og køleskabe.
Papir og pap, dagrenovation og klinisk risikoaffald tegner sig for over 80 % af den samlede
affaldsmængde.
I 2012 blev der gennemført en kampagne på operationsafdelingen med fokus på bedre
sortering af klinisk risikoaffald(KRA). Kampagnen medførte i 2012 en reduktion på 30 % i
mængden af KRA, mens almindeligt husholdningsaffald tilsvarende blev øget med 5 %. Denne
tendens er fortsat i 2013. I forhold til 2013 er der i 2014 et fald på 8 % i mængden af KRA,
mens husholdningsaffald tilsvarende kun er øget med 0,5 %. I 2015 kan man se et mindre
fald i KRA. I løbet af 5 år er det lykkes at nedbringe mængden af KRA med 40 %.
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Papir, dagrenovation og klinisk risikoaffald i tons
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Målt ud fra top 3 affaldsgrupperne er der tale om mængdemæssig status quo i forhold til 2012
og 2013. Udviklingen dækker imidlertid over mindre forskydninger blandt de forskellige
typer affald.
Dagrenovationsmængden er faldet med knap 35 ton i forhold til 2014. Det må tilskrives en
bedre affaldssortering, hvor der er fokus på frasortering af følgende: Klar plast fra sengene,
grønt madaffald fra køkkenet, aresoler (spraydåser) fra teknisk afdeling. Efter der er indgået
aftale med Beck Pack System, er pappet blevet bedre frasorteret.
Mængden af pap og papir er faldet minimalt og det kan være et udtryk for, at der printes på
begge sider af papiret.
I slutningen af 2015 udkom affaldshåndteringsbogen. Det er en manual for korrekt sortering
og bortskaffelse af affald på hospitalet. Der er gennemføres hvert år affaldsaudits, som viser at
der stadig er noget at arbejde med.
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Linnedvask
Vask af linned er en miljøbelastende proces, der indebærer et stort forbrug af ikke-fornybare
ressourcer (kul, olie eller naturgas til fremstilling af el og varme) samt brug af store mængder
vand og udledning af forurenende stoffer med spildevandet.
Efter et udbud i 2012 om vaskeriydelser mv. betjenes Bornholms Hospital fortsat af en lokal
leverandør. I den gældende kontrakt indgår miljøkrav, herunder blandt andet
miljøcertificering af leverandør.

Kat. 1 Sengetøj, skjorter, bleer mv., som lejes
Kat. 2 Undertøj, strømper og operationstøj, ejes
Kat. 3 Uniformer, som ejes
Kat. 4 OP-uniformer, som ejes
Kat. 5 Diverse, som ejes
Gardiner mm.
I alt
Tabel12 – Udvikling i vasket tøj, målt i tons

2011
117,6
28,1
43,0

2012
92,9
26,9
42,2

2013
97,1
26,4
45,0

2014
91,6
23,9
49,8

2015
87,4
22,1
58,8

4,7
10,2
0,3
203,9

4,6
8,7
0,3
175,3

4,8
4,4
0,3
178,0

4,4
4,0
0,5
174,2

3,8
3,6
0,3
176,0

Siden 2012 har forbruget af vasket tøj og linned stabiliseret sig på ca. 175tons pr. pr. En
afgørende årsag til faldet i mængden af vasketøj har været indførsel af betrækløse dyner i
2012.
Forbruget af uniformer, herunder OP-uniformer, varierer ud fra udvikling i antal ansatte samt
antal eksterne konsulenter. I oktober 2014 indførte vi regionens nye uniformsdesign. Det
betyder, at alle medarbejdere med patientkontakt skal bære fuld uniform. Desuden gik vi fra
personmærket tøj til fælles tøj og slog samtidigt dørene op til en uniformsbutik, hvor alle
medarbejdere skal hente deres uniform. Udviklingen i mængden af vaskede uniformer
tilskrives den nye distributionsform.
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Engangsartikler
Til fremstilling af papir forbruges store mængder knappe ressourcer (energi og vand) og
vandmiljøet belastes med store mængder forurenende stoffer.
Artikler
Enhed
2011
Kopipapir – hvid
Stk.
2.154.000
Papirhåndklæder
Stk.
2.394.205
Toiletpapir
Ruller
11.925
Køkkenruller
Ruller
1.160
Tabel13 – Udvikling i udvalgte engangsartikler

2012
2.258.000
2.626.225
11.367
1.014

2013
2.300.000
2.523.700
13.404
840

2014
2.272.500
2.738.350
12.654
822

2015
2.383.500
2.036.400
14.800
780

På trods af at der tales om det papirløse samfund er mængden af kopipapir næsten uændret. I
forhold til de forrige år er mængden steget minimalt, en af årsagerne kan være det øgede
behov for skriftlig patientinformation.
Forbruget af papirhåndklæder er faldende og det kan blandt andet være et udtryk for, at
håndhygiejne udføres med sprit. Modsat er mængden af toiletpapir stigende, hvilket er
modsigende i forhold til udviklingen i antallet af håndklædepapir.
Opgørelsesmetoden kan også være en afgørende faktor. Alle tal er registreret indkøb og siden
2013 trukket i SAP. Opgørelsen er således ikke et udtryk for, hvad der er forbrugt, men
udelukkende hvad der er købt i pågældende regnskabsår.
Det store indkøb af papirhåndklæder i 2014 kan således dække over, at der ved indgangen til
2015 var et stort primo lager, som er nedbragt gennem året.

Kopipapir og papirhåndklæder i stk.
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Hospitalets fremtidige fokusområder
Der vil de kommende år være fokus på at inddrage medarbejderne i arbejdet for en større
miljøbevidsthed. I den forbindelse vil der blandt andet blive iværksat målrettede
adfærdskampagner.
Hvor det er muligt vil registrering af el-, vand- og varmeforbrug o.a. blive foretaget på de
enkelte afsnit eller i bygningerne. De registrerede forbrug søges anvendt som
motivationsfaktor overfor brugerne.
I relation til Region Hovedstadens klimapolitiske målsætninger, ønsker Bornholms Hospital at
igangsætte et projekt inden for det strategiske indsatsområde grøn drift og udvikling, hvor
kongeindikatoren er CO2. Som led i både det overordnede regionale mål og Bright Green
Island kunne en realistisk ambition være, at hospitalet skal være CO2 neutralt i 2023.
Formentlig som det første i regionen og som et af de første hospitaler i verden.
Med henblik på realisering af det ambitiøse mål vil der i 2016 være fokus på:
 at udarbejde en strategi for klima- og miljøindsatsen på Bornholms Hospital, der muliggør
realisering af visionen samt indarbejder de 3 regionale temaplaner(energi, affald og
transport)
 at opbygge en miljøorganisation
 at projektere og gennemføre en energirenovering af bygning A(omfatter klimaskærm,
ventilation, varme og belysning) samt en glasoverdækning af areal mellem bygning A og
C(CEICAD)
 at kortlægge muligheder for og ansøge om finansiering af yderligere opsætning af
solcelleanlæg
 at udbygge/opgradere hospitalets centrale energistyringsanlæg(CTS-system)
 at reducere energiforbrug løbende og omlægge indkøb af energi til energi produceret på
vedvarende energi
 at arbejde effektivt med energimålingerne via driftsmålstyring
 at gøre affald til ressourcer via øget genbrug og genanvendelse
 at få en tilladelse til udledning af spildevand på baggrund af en ansøgning fremsendt i
oktober 2014
 at substituere miljøskadelige stoffer og kemikalier i hospitalets spildevand og dermed
reducere den miljømæssige belastning fra spildevande
 at indtænke bæredygtighed
I 2016 vil flg. delmål blive søgt indfriet:
 Reducere el-forbruget med 4 % i forhold til 2014
 Reducere vandforbruget med 2,5 % i forhold til 2014
 Etablere et effektivt affaldssystem og øge mængden af genanvendelse til 33 % af den
samlede affaldsmængde
 Alle brugte tonere og blækpatroner genanvendes
 Gennemføre affaldsaudits i dagrenovation og klinisk risikoaffald
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Bilagsfortegnelse
Bilag 8.1

Oversigt over væsentlige forbrug og miljøpåvirkninger.

Bilag 8.2

Psykiatrisk Center Bornholm

Bilag 8.3

Arealfordeling over de 3 forsyningsområder.

Bilag 8.4

Elforsyning
Af bilaget fremgår, at transformerstation 195 forsyner hospitalets gamle
bygningsmasse, Psykiatrisk Center samt nogle af hospitalets boliger.
Transformerstation 683 forsyner hospitalets nyeste bygningsmasse og
hospitalskøkkenet.

Bilag 8.5

Fjernvarmeforsyning
Af bilaget fremgår, at fjernvarmecentral nr. 1 i bygning A (B-20) forsyner
hospitalet.
Kedelcentralen (fjernvarmecentral nr. 2) forsyner Psykiatrisk Center,
hospitalskøkkenet samt nogle af hospitalets boliger.

Bilag 8.6

Vandforsyning
Af bilaget fremgår det samlede vandforsyningsområde, henholdsvis hospitalet,
Psykiatrisk Center og hospitalskøkkenet.
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Bilag 8.1 Oversigt over væsentlige forbrug og miljøpåvirkninger
Enhed
2011
Sengepladser
Stk.
107
Sengedage
Stk.
32.897
Indlæggelser
Stk.
8.320
Gns. liggedage
Stk.
4,0
Ambulante besøg
Stk.
41.708
Operationer
Stk.
3.960
Røntgenkontakter
Stk.
27.132
Dialysebehandlinger
Stk.
4.148
2
Bruttoareal
m
39.109
Antal fuldstillinger
Stk.
559
Tabel1 – Aktivitet på Bornholms Hospital

2012
101
32.387
8.698
3,8
46.395
3.646
28.478
3.705
39.435
541

2013
101
31.449
8.208
3,8
43.835
4.130
29.641
3.788
39.435
565

2014
100
29.998
8.307
3,6
44.044
4.210
30.554
3.935
39.435
560

2015
100
32.650
8.820
3,7
44.574
4.483
32.088
3.937
39.435
562

Note
Sengepladser opgjort som gennemsnitlig antal sengepladser pr. 31. december i pågældende år.

Ændring i registreringspraksis f.o.m. 2012, hvor kontrolbesøg under svangerskab skal registreres som et ambulant besøg
Operationer foretaget i operationsafdelingen
Bruttoareal opgjort eksklusivt cykelskure og garager. I 2012 er reguleret for bygning til MR-scanner samt kontrolrum ved
heliport.

2014
328.167

2015
338.975

Indeks
100,00
105,26
Tabel 2 – Udvikling i hospitalets aktivitet opgjort i faste priser

108,73

DRG/DAGS aktivitet

Enhed
i 1000
kr.

2013
311.760

Note
Opgjort i faste priser
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Bilag 8.2 Psykiatrisk Center Bornholm
Idet Psykiatrisk Center Bornholm indgår i Region Hovedstadens Psykiatri, er Centrets væsentlige
forbrug og miljøbelastninger ved drift anført særskilt.

Beskrivelse
Psykiatrisk Center Bornholm beskæftiger 75 personer.
Psykiatrisk Center Bornholm tager sig af den sygehusbaserede del af den psykiatriske behandling.
Centret er opdelt i en almenpsykiatrisk sengeafdeling med 17 sengepladser fordelt med 12 pladser
på åbent og 5 på lukket afsnit samt et ambulatorium med ca. 650 patienter. Alle indlagte patienter
tilbydes enestuer med eget bad og toilet.
Psykiatrisk Center samarbejder med og yder konsulentbistand til en række instanser som
socialpsykiatrien og døgnplejen samt Børnepsykiatrisk Ambulatorium på Bornholm.

Metode
Metode for måling af vand, el og varme adskiller sig ikke fra tidligere anvendt og er beskrevet
under afsnit 1.3. Dog er der som nævnt i nedenstående tabel 2 foretaget en beregning, hvad angår
varmen.

Psykiatrisk Center
Tabel1 – Udvikling i elforbrug

Enhed
kWh

Graddagekorrigeret
Enhed
Beregnet psyk forbrug
Gj
Tabel2 – Fjernvarmeforbrug (beregnet)
År
Enhed
Psykiatrisk Center
m3
Tabel3 – Udvikling i vandforbrug

2011
127.159

2011
1.809

2011
1.031

2012
144.947

2012
1.809

2012
1.047

2013
127.934

2014
135.817

2015
125.519

2013
1.809

2014
1.811

2015
1.811

2013
1.104

2014
1.125

2015
1.213
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Bilag 8.3 Arealfordeling
Hospitalets bruttoareal og tilhørende virksomheder justeres løbende jvf. BBR meddelelser.
Tallene blev reguleret sidst ved opførelsen af MR-scannerbygningen i 2012. Portørernes ny
bygning slår først igennem på regnskabet i 2014.
Bornholms Hospitals el- og fjernvarmeforsyningsområde opgivet i bruttoareal. Dette udgør i
alt 44.925 m2
I opgørelsen indgår ikke Bornholms Regionskommunes bygninger på Ullasvej 15-17 (B-16) og
23 (B-29); Psykiatrisk Center (B-15) samt Hospitalets boliger på Paradisvej 10 (B-32).
Bornholms Hospitals vandforsyningsområde opgivet i bruttoareal. 42.741 m2.
I opgørelsen indgår ikke Regionskommunens bygninger på Ullasvej 15-17 (B-16), 23 (B-29) og
Helsevej 4 (B-30), Psykiatrisk Center (B-15) samt Hospitalets boliger på Paradisvej 10 (B-32)
og Helsevej 6-8 og 10-18 (B-31 og 35).

Bilag 8.4 Elforsyning

27

Bilag 8.5 Fjernvarme forsyning
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Bilag 8.6 Vandforsyning
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