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O.

Resumé

I forbindelse med det almene spildevandsprojekt i
Gudenåundersøgelsen 1973-75 besluttedes det at gennemføre en undersøgelse af hospitalerne i
BRÆDSTRUP
KJELLERUP
SILKEBORG
Formålet med undersøgelsen var at belyse hospitalsspildevandets sammensætning

i forhold til almindeligt byspil-

devand samt at vurdere hospital sspildevands hæmmende

effekt

overfor bal^terier.

Der er foretaget en litteraturgennemgang af foreliggende
danske undersøgelser vedrørende hospitalsspildevand, og
resultaterne fra disse undersøgelser er indarbejdet i rapporten.

Undersøgelserne er udført med bistand fra de enkelte sygehuses tekniske personale.
Prøvetagningsprogrammet bestod i udtagning af gennemsnitsprøver, dag- og natinterval, med analysering for de i h u s spildevand normalt undersøgte stofparametre, og det er
undersøgt, hvorledes spildevandet påvirker de biologiske
processer i aktivt slam fra et renseanlæg.
Herudover er der foretaget analyser for tungmetaller på
bundfældeligt

stof.

Hæmningen fra antibiotika er på udhængte

gazetamponer

undersøgt af Hygiejnisk Institut, Århus Universitet.
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Undersøgelsen konkluderer;
1.

Hospitalerne har et vandforbrug pr, år/seng på
mellem 275 og 177 rn3. Når endvidere antallet af
beskæftigede personer/seng sættes til 1,5 - 2 og
vandforbruget pr. ækvivalentperson er 70 rn-^ ses
det, at vandforbruget på hospitalerne er betydeligt
De fleste hospitaler anvender desuden en stor vandmængde på vaskeriet og til rengøring, såfremt denne foregår efter konventionel teknik. De enkelte
hospitalsafsnit anbefales derfor at gennemgå deres
vandforbrug med henblik på at nedsætte dette.

2,

De udførte vandanalyser viser koncentrationsniveauer
for organisk stof, næringsstoffer m.m, på niveau
med husspildevand.

3.

Undersøgelser af tungmetaller på bundfældet stof
viser, at kviksølvindholdet ligger over den af Pauly,
/5/) opstillede O-gruppe.
Brugen af kviksølvpræparater bør indskrænkes mest
muligt, og kviksølvholdige reagenser og analyser bør
opsamles og destrueres tillige med knuste termometre.
Herudover bør hospitalernes kloaksystemer inspiceres,
og vandlåse evt. samlebrønde bør tømmes hyppigt, og
indholdet må destrueres på forsvarlig v i s ,
For at nedbringe sølvindhpldet i spildevandet bør
fixer og fremkalder fra røntgenafdelingerne opsamles og regenereres.
Det bundfældede slams indhold af øvrige tungmetaller
ligger på niveau eller under O-gruppens værdier,

4,

Hospitalsspildevandets formodede hæmning af de biologiske processer i renseanlæg er undersøgt, og der
er konstateret ingen eller meget svag hæmning direkte
på hospitalsspildevandet. Når dette fortyndes 25-100
gange, inden det når renseanlægget, vil der ikke kunne påvises nogen hæmning,

5.

Der er fundet svag hæmning stammende fra antibiotika
overfor bakterier. Denne hæmning vil også være uden
betydning, når spildevandet når renseanlægget.

VKI anbefaler, at man iagttager den af Københavns kommune givne
konklusion (se p . 30) i rapport vedr. hospitalsspildevand /3/»
Såfremt ovennævnte anbefalinger følges, skulle det under normale forhold ikke være nødvendigt med særlige renseforanstaltninger inden udledning til offentligt kloaksystem. Hvis der
lokalt skulle opstå forhold med smittefare, bør der kræves
desinfektion af spildevandet inden udledning.
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1.

Indledning

I GXn)ENÅUNDERSØGELSEN 1973-75 indgår iindersøgelse af
stofbelastningen af Gudenå-systemets recipienter med
spildevand. Spildevandet kan stamme fra henholdsvis
husholdning, industri og dambrug. Da hospitaler udleder spildevand, der ifølge J% /

kan karakteriseres

som industrispildevand blev det i forbindelse med projektet "industrispildevand"besluttet at imdersøge tre
hospitaler i Gudenå-systemet.

De undersøgte hospitaler var
Silkeborg Central sygehus
Kjellerup Sygehus
Brædstrup Sygehus.
1,1

Formål

Formålet med undersøgelsen var at belyse hospitalsspildevandets sammensætning i forhold til almindeligt husspildevand. Endvidere skulle undersøgelsen omfatte en vurdering
af de mængder og koncentrationer af miljøfremmede

stof-

fer, som spildevandet indeholder samt en vurdering af,
i hvilket omfang disse er toxiske især over for biologiske
renseanlæg. Endvidere var det formålet at undersøge, om
det skulle være nødvendigt at træffe særlige rensningsforanstaltninger eller indgreb, før hospitalsspildevand afledes til kloaknettet,

2.*

Undersøgelser af hospitalsspildevand

Der er i Sverige i forbindelse med de nye miljøbeskyttelseslove peget på mulighederne for specielle problemer med
hospitalsspildevand, og man har ved et enkelt sygehus byg, ^et et kemisk renseanlæg //'/. I Danmark er der af Københavns
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Amtskommune foretaget en udredning af forureningsproblemerne ved amtssygehusene i Gentofte og Glostrup A / •

Oven-

stående udredning tager sit udgangspunkt i opgørelser over
indkøb af bestemte stofgrupper på hospitalerne. Det drejer
sig om grupperne, kemikalier, hospitalsrengøringsmidler,
desinfektionsmidler og lægemiddelrester. Da der ikke er
foretaget egentlige målinger på spildevandet, kan man ikke
sammenligne de udgående og indgående mængder. Endvidere
er der af Vestsjællands Amtsvandinspektorat foretaget en
spørgeskemaundersøgelse på amtets sygehuse, hvorved de
indkøbte mængder i året I972/73 registreredes,

U>/'

Endvidere er der for ganske nylig offentliggjort resultaterne af to undersøgelser af hospitalsspildevand,
Århus Amtssygehus' spildevand blev i foråret 1973 undersøgt ved et samarbejde mellem Århus Kommunes

tekniske

forvaltning, Århus Amtssygehus samt Hygiejnisk Institut,
Århus Universitet/2/ ,

Århus Kommunes tekniske forvaltning undersøgte

spildevandets

toxicitet og indhold af tunge metaller m.v,. Desuden fremskaffede telcnisk forvaltning en opgørelse over vandforbruget. Århus Amtssygehus udarbejdede lister over indkøb
af kemikalier og engangsmateriale samt opdeling af disse
på de respektive afdelinger. Hygiejnisk Institut undersøgte spildevandets Indhold af sygdomsfremkaldende

(patogene)

mikroorganismer. Tungmetallerne er målt pr, ppm tørstof og
sammenlignet med gennemsnitskoncentrationer for slam i spildevand fra beboelsesområder i Århus uden væsentlig industri
samt med, hvad Pauly definerer som danske normalkoncentrationer i slam fra primærfældet husspildevand fra
beboelsesområder. Der er ikke fundet signifikante

afvigelser

fra ovennævnte størrelser bortset fra kviksølv, der havde
en næsten dobbelt så stor koncentration som normalt.
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Med hensyn til detergenter var den

i "Udkast til v e j -

ledende normer", / s / , tilladte værdi på 10 mg/l kun
overskredet i et enkelt døgn fra en enkelt afdeling,
(13 m g / l ) , Fra vaskeriet måltes en detergentkoncentration
på 8 mg/l,
Medicinresterne i spildevandet beregnedes til at udgøre

0,15

int enheder/ml penicillin og 0,49 mg/ml ampicillin, hvilket
kun lå et lille stykke over mindste påviselige koncentration,
mens der ikke konstateredes problemer med desinfektionsmidler og den øvrige medicin. Med hensyn til bakterieudskillelse fra sygehuset konkluderer rapporten, at det synes urimeligt at skulle desinficere alt spildevandet fra epidemiafdelinger. Dette begrundes med, at almindeligt

spildevand

kan indeholde patogene mikroorganismer udskilt af sunde
smittebærere.

Københavns Kommune gennemførte i 19 73 en omfattende undersøgelse om hospitalsspildevandets kvantitative og kvalitative sammensætning /3 /. Materialet skulle danne baggrund
for en vurdering af hospitalsspildevandets betydning som
forureningskilde med specielt sigte på Københavns forhold.
Der gøres rede for følgende forhold, hvorved hospitalsspildevand kunne tænkes at afvige fra almindeligt

1,

spildevand:

Indhold af patogene mikroorganismer fra patienternes udskillelse.

2,

Indhold af lægemidler som anvendes i patientb ehandlingen,

3,

Indhold af desinfektionsmidler,

4,

Indhold af kemikalier fra laboratorier, røntgenafdelinger m.m, .

Med hensyn til punkt 1 konkluderer rapporten, "at så længe
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man ikke desinficerer alt spildevand, er der ingen grund
til specielt at desinficere spildevandet fra de københavnske hospitaler, bortset fra de forholdsregler, der
træffes mod forurening af spildevandet ved enkelte epidemiske sygdomme".

Med hensyn til lægemidler konkluderes det, at der ikke har
været anledning til at udpege nogen lægemiddelgruppe

eller

noget enkelt lægemiddel som rummede en blot nogenlunde
rimelig risiko ved udledning i recipienten. Endvidere har
hospitalsspildevandet ikke vist nogen hæmning overfor
slam fra renseanlæg eller overfor renseprocessen i et forsøgsanlæg.

Med hensyn til desinfektionsmidler konkluderes det, at disse
utvivlsomt tilhører den vigtigste gruppe af forurenende
kemiske forbindelser i spildevandet, men selv om de registrerede mængder kan forekomme store, rejses der tvivl om
de giver anledning til

spildevandsforurening.

Med hensyn til tungmetallerne rettes focus især på kviksølvforbindelserne , hvor det dog understreges, at det er vanskeligt at fastsætte, hvad der er en acceptabel udledning af
kviksølv. Endvidere konkluderes det, at der må ske en yderligere nedsættelse af kviksølvudledningen^såvel fra h o s pitaler som fra andre kviksølvudledere.

Rapporten fra Københavns Kommune giver en grundig beskrivelse
af de problemer, der er og kan opstå i forbindelse med h o s pitalsspildevand.
Nærværende undersøgelse er udført stort set svarende til
ovennævnte undersøgelser, idet der dog er gennemført kontinuert måling af vandføringer i hovedkloakken ved hjælp
af vandstandsmåler og trekantoverfald.
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^'^1

Den_foreliggende

2^1 j^l

Undersøgelsens

undersøgelse

planlægning

Ifølge aftale med Gudenåudvalget udpegedes tre af de i Gudenåsystemet beliggende sygehuse, nemlig 1 fra hver af de deltagende amter. De udvalgte sygehuse blev følgende:

Silkeboi-g Centralsygehus

(Århus Amt)

Kjellerup Sygehus

(Viborg Amt)

Brædstrup Sygehus

(Vejle Amt)

Ved en indledende inspektion på sygehusene udvalgtes de
kloakbrønde på sygehusene, hvori der skulle udføres m å linger og udtages prøver. Det viste sig, at Silkeborg Centralsygehus havde een central rensebrønd for alt

spildevand

fra hospitalet. Kjellerup Sygehus havde to afløbsbrønde, en
fra vaskeriet o g e n f r a hospitalsafdelingerne. Brædstrup
Sygehus havde en vaskeribrønd og to væsentlige

samlebrønde

fra hospitalsafdelingerne, jf. side 9.

Der etableredes kontakt til de tekniske afdelinger, som skulle bistå med etablering af måleoverfald og udtagning af prøver .

Der opstilledes måleoverfald med åbning på 60° i en hovedkloalcbrønd fra hospitalsafdelingerne .
Foruden måleoverfaldet etableredes

samtidig

en svømmerbrønd, hvor vandstanden registreredes kontinuert.
Til opsamling af bundfældeligt stof konsti^-uerede de tekniske
afdelinger "sedimentfælder" efter

Vandkvalitetsinstituttets

skitse,

Ved inspektionen og før undersøgelsen instrueredes det tekniske personale i prøvetagning og hygiejniske forholdsregler. En skitse af måleopstillingen i brønd ses på fig. 2,1
side 10.
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De tekniske afdelinger skulle foretage såvel prøvetagning som aflæsning af vandure, og der opstilledes følgende plan for prøvetagningen:

Sygehuse

Kjellerup

Silkeborg

Brædstrup

Hovedafløb

Særligt
vaskeriafløb

Prøv: 07.00-19.00 Prøv: hverdage
19.00-07.00 06.30-23.30
vandf. kontinuert. vandure

Prøv: 07.00-19.00
19.00-07.00
vand: kontinuert
vandure: to: aflæs
hver time
Prøv: 07.00-17.00
17.00-07.00
vandf, kontinuert

nej

Prøv:
07,00-16.00
vandur e

Andre
afløb
Plejehjem undersøges ej

nej

Prøv:
07.00-17,00
17.00-07.00
( ingen vandføring)

Sygehusadministrationerne blev endvidere anmodet om at
fremskaffe oplysninger om kemikalieindkøb/forbrug på årsbasis .

2^.1^2

Undersøgelsens udførelse.

Undersøgelsen gennemførtes efter ovenstående program i
ugen fra mandag den 26. november 1973 k l , 19.OO til
mandag den 3, december 1973 k l . 07,00. Vejret i den pågældende periode var imidlertid meget koldt (min. temperatur -^ 15 C og s n e ) , hvilket medførte, at prøvetagernes sugeslanger frøs ind imellem.
I disse perioder måtte man nøjes med enkeltprøver.
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De opsamlede gennemsnitsvandprøver fra såvel dag og nat
i hovedbrøndene analyseredes for følgende parametre til
påvisning af en eventuel ugevariation!
kemisk iltforbrug (dichromat)
tørstof
glødetab
opslemmet stof
bundfald efter 2 timer
total-kvælstof
total-phosphor
biokemisk iltforbrug ( B I _ )
pH
kemisk iltforbrug

(permanganat)

Endvidere undersøgtes vaskerispildevandet fra Brædstrup
og Kjellerup sygehuse, samt prøver fra den sekundære
brønd i Brædstrup for de samme parametre, men kun på 1
blandingsprøve af alle prøverne. (Blandingsforhold fremgår af analyseskema, bilag l) ,
På blandingsprøver fra henholdsvis nattimerne og dagtimerne er der udført følgende analyser
phenol
Warburg hæmningsforsøg
anjondetergenter
og
nonjondetergenter,
Endvidere er der af Hygiejnisk Institut, Århus foretaget
bakteriel analyse for Salmonella, Pseudomonas aeroginosa
samt foretaget undersøgelse af hæmning forårsaget af antibiotika.
På det bundfældede stof er der udført analyse for tungmetallerne kviksølv, sølv, zink, chrom, nikkel, bly, cadmium
og kobber.
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Det er undersøgt, hvorledes spildevandet påvirker biomassen i aktivt slam fra et renseanlæg dels ved ATP-bestemmelse og dels ved måling af slammets evne til at
optage ilt.

3.

Vandforbrug

3j»_l

§Z^^S™^^®'S®S samlede årsforbrug i relation til
antal_senge m.m..

Sygehusenes vandforbrug på årsbasis bør sættes i relation
til normalbelægningen med patienter samt størrelsen af
det tilknyttede personale. Udregnes dernæst et gennemsnitligt ugentligt vandforbrug kan dette

sammenlignes

med det målte til afgørelse af hvor "typisk" den udvalgte
måleuge har været for året:

Silke borg

Kjell erup

Bræds trup

Total

Vaskeri

Total

Vaskeri

Total

Vaskeri

713^0

11500

87035

49000

48233

11130

Gns• ugentligt
vandforbrug m-^

1380

221

1680

940

923

213

Vandforbrug i
måleugen m3

1574

238

1711

1006

687

225

Vandforbrug
m3/år

Personale i
dagtimerne

675

325

235

Antal senge
(normalbelægn)

3^0

150

134

Vandforbrug/
seng/år A)m-^/år

177

254

275

:k) = Ekskl. vaskeri.
Æ A ) = Vaskeriet er centralvaskeri for bl.a. Viborg og Kjellerup
Sygehuse.
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Sammenligning mellem det aktuelle ugeforbrug og det
gennemsnitlige ugeforbrug viser, at undersøgelsen er
repræsentativ.
Ifølge undersøgelser på 12 sygehuse i Vestsjællands
Amt X o / lå vandforbruget i m pr, seng pr, år i gennemsnit pa 221 m 3 med største og mindste værdi pa henholdsvis kl3

m

og 128 m , Det ses således, at de undersøgte

sygehuse har et forholdsvis typisk vandforbrug i forhold
til antallet af senge.
Vandforbrugets fordeling over ugen for de tre hospitaler
ses på figur 3.1.

3-2

Vandbalancer

Det har ikke været muligt på grund af de mange udløb, jf
figur 2,o, side 9 j at gennemføre en vandbalancevurdering
fra Brædstrup og Kjellerup sygehuse.
I Silkeborg, hvor der fandtes een samlebrønd, viste vandføringsmålingerne her rimelig overensstemmelse med vandmængder registreret på tilløbssiden. Eventuelle

afvigelser

kan skyldes enten fordampning i forbindelse med bl,a.
vaskerivirksomhed eller tilstrømning af overfladevand ved
sneafsmeltning (saltning af vejarealer)^ jf, fig. 3J5side l6.
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m^ / V2døgn

Kjellerup

I D ^N 1 D ' N f D ^ N l b ^ N [ D ' N I D ' N [ D ' N [ D ^ N |
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Man
KS^

Vaskeri

Y//Å Hovedmåler total

Brædstrup

m^ / i/j døgn

D N D N D N D N D N D N D N
Ons Tors Fre Lor Son Man Tirs
Vaskeri
Figur 3.1:

doqe

dage

Hovedmåler

Vandforbrug Kjellerup og Brædstrup

sygehus.

f.

m^/ 1/2 døgn

-

Silkeborg

220200-

dage

Man ' Tirs 'Ons
^

h

ovedur

Figur 3.1. (fortsat):

I vaskeri

målt i kloak

Vandforbrug Silkeborg sygehus.

