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Der anvendesi samfundeti dag radioaktivestoffer i et megetbetydeligt omfang, et omfang
som nok ikke er alment kendt. Radioaktive stoffer transporteresdagligt med bil, med
jernbane, med fly og med skib. Transittransportergenæm Danmark af ubestråleturanbrændselm.v. til og fra Sverige har i de senesteår tiltrukket sig særlig opmærksomhedi
pressen.Indenrigsministerenbar på dennebaggnmdi 1993anmodetSuOOhedsstyrelsen
ved
StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS) om at udarbejdeen årlig redegørelseom transport af
radioaktive stoffer i Da~mark. Udarbejdelsenaf en årlig redegørelseer ogsåmedtagetsom
et resultatkrav i Kontrakts~gsafta1en

for Statens Institut for Strålehygiejne 1994 - 1996,

som i januar 1994blev indgåetmellem Sundhedsministeriet
og Sundhedsstyrelsen.
Den første årlige redegørelsetil Indenrigsministerietgældendefor året 1993 forelå ved
årsskiftet93/94 og blev fremsendttil FolketingetsMiljø- og Planlægningsudvalg
af indenrigsministeren i april 94. Den første redegørelseindeholdt i tillæg til akmelle forhold for 1993
ogsåen generelbeskrivelseaf brugenog transportaf radioaktivestoffer i Danmark samt af
reglerneherfor.
Redegørelsenfor 1994følger nedenfor.I 94-redegørelsen
er der kun redegjortfor brugenog
transportaf radioaktivestoffer i Danmarksamtfor gældenderegler herfor i det omfang, der
er sket ændringeri forhold til den generellebeskrivelsei 93-redegørelsen.

Omfangetog karakterenaf brugenog transportaf radioaktivestoffer her i landeter i det væsentligsteuændreti forhold til tidligere år. Fra ForskningscenterRisøer der dog i 1994efter
6 års pausegennemførten transport af brugt reaktorbrændselfra forsøgsreaktorenDR3 til
USA. Gennemførelsenaf dennetransportfra Risø og af transporterfra tre andreeuropæiske
forsøgsreaktorerpå to dansk indregistreredeskibe er nænnereomtalt i afsnit 4.2.

Det danskeregelsætfor transport af radioaktive stoffer generelt og for de enkelte transportmåderer i det væsentligsteuændreti forhold til 1993. Søfartsstyrelsenhar dog udsendt

bekendtgørelsenr. 710 af 27. juli 1994om afsenderspligter i forbindelsemed søtransport
af farligt gods mv. Bekendtgørelsen
præcisererafsenderenspligter i overensstemmelse
med
et EF-direktiv herom. Søfartsstyrelsen
har endviderei Teknisk forskrift nr. 10af2. december
1994 om transport til søs af bestråletnukleart brændselm.m. fastsat, at anbefalingemefra
Den internationaleSøfartsorganistion(InternationalMaritime Organization,IMO) om sejlads
med bl.a. brugt reaktorbrændsel(INF-koden, se afsnit 4.2) er gældendei Danmark fra 1.
januar 1995.
De danskebestemmelserfor transport af radioaktive stoffer er derfor, ligesom de internationalebestemmelser,fortsat baseretpå 1985-udgavenaf Det InternationaleAtomenergiagentur's(lAEA 's) anbefalede"Bestemmelserfor Sikker Transportaf RadioaktiveStoffer"
(lAEA Safety SeriesNo. 6, 1985Edition with supplements).

4.1 Generelt
StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS), som er en afdeling i Sundhedsstyrelsen,
fungerer
efter aftale med de øvrige transportmyndighedersom danskkompetentmyndighedi forhold
til gældendebestemmelserfor transportaf radioaktivestoffer. Dette indebærer,at SIS er den
enestedanskemyndighed,der kan godkendetransportemballager
og radioaktivt stof i speciel
form (indkapsling af det radioaktivestof). Med hensyntil udstedelseaf transporttilladelser,
hvor detteer kræveti transportbestemmelserne,
indsendesalle ansøgningeruansettransportmådentil SIS, somforetageren tekniskbehandlingaf ansøgningen.For jembane-og vejtransport udstedestilladelse af SIS. For luft- og søtransportvideresendesansøgningenmed SIS's
tekniske indstilling til henholdsvisStatensLuftfartsvæsenog Søfartsstyrelsen,som herefter
tagerendeligstilling til ansøgningen.SomkompetentmyndighedmodtagerSISendviderealle
forhåndsmeddelelser
om transporter,der berører danskområde.
Da der ikke producerestransportemballager
til type B kolli her i landet, har SIS's godkendelser af transportemballagerhidtil kun omfattet udenlandskekonstruktioner og fortrinsvis
emballagertil ubrugt og brugt reaktorbrændselsamttil forskellige mellemproduktertil fremstilling af reaktorbrændsel.Sådannegodkendelsergennemføresderfor normalt ved, at SIS
validerergodkendelsescertifIkatet
fra denkompetentemyndighedi oprindelseslandet
for transportemballagen.Som supplerendevilkår stilles der krav om, at alle transportermed den pågældendekollitype, der berører danskområde,skal forhåndsanmeldes
til SIS i hvert enkelt

tilfælde, selvom dette ikke nødvendigviser et krav i transportbestemmelseme.
Desudener
det et genereltkrav, at uheld og lignendesnarestmuligt skal meddelestil SIS.
Radioaktiveforsendelsermed tilhørendetransportdokumenter,benyttedetransportmidlerog
transitopbevaringssteder
samtvirksomheder,der udvikler, tilvirker og vedligeholderkildeindkapslinger og transportemballager,er underlagttilsyn af SIS. SIS skal til enhver tid have
adgangtil sådanneforsendelser,stederog virksomheder.SIShar i 1994gennemført10tilsyn,
hvor hovedformålet har været kontrol af transportvirksomhed.I forbindelse med SIS's
almindeligetilsyn af brugere af radioaktive stoffer har transportsidenindgåetsom en del af
besigtigelseni 67 tilfælde i 1994.
De direkte transporttilsynhar omfattet6 tilsyn hosen rækkedansketransportfmnaer.Derudover er der i samarbejdemed politiet foretagetuanmeldtekontroller af transittransporterpå
landevejenog ved en havn. Det drejer sig dels om en transport gennemJylland af nyt
ubestråletbrændselfra Tyskland til Sverige(se figur 1), dels om en transport fra Tyskland
af lavaktivt udgangsmateriale
til fabrikation af uranbrændseli Sverige. En jernbanetransport
fra Sverigetil Tysklandaf reaktorkomponenter
blev besigtigetved ankomstentil Københavns
havn og er nærmereomtalt nedenfor. Endelig er den i afsnit 4.2 omtalte transport af brugt
reaktorbrændselfra DR3-reaktorenpå Risø besigtiget før afsendelsenfra Risø samt ved
lastningenog afskibningeni Esbjerg havn, hvortil et skib ankom med en tilsvarende forsendelsefra Sverige. Ved alle de direkte transporttilsyn er forholdene ved en grundig
gennemgangfundettilfredsstillendemedundtagelseaf et par tilfælde af delvis manglendeeller
forkert udfyldte transportdokumenter.

Figur 1. Besigtigelse
af urantransportpå motorvej i Jylland i samarbejdemed politiet
Et af de almindeligetilsyn, hvor transportsidenblev inddraget,drejedesig om en normal besigtigelseaf arbejdsforholdenepå et isotoplaboratoriumpå en statsligproduktions-og forsk-

ningsinstitution.Under besigtigelsenblev SIS opmærksompå, at der fra laboratoriet rutinemæssigtmed post blev sendtsmåmængderkulstof-14 ud til hospitalsafdelingerfordelt over
hele landet. Da postforsendelseaf radioaktivestoffer i den foreliggendeform ikke er tilladt
her i landet, blev institutionenunder henvisningtil Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelseom
transport af radioaktive stoffer pålagt at sørge for, at praksis for denne forsendelseblev
ændreti henholdtil gældendebestemmelser.Institutionenindankededenneafgørelsefra SIS
til Indenrigsministerietmed påstandom, at sagenskulle henvisestil fornyet behandlingpå
SIS, idet institutionenfandt, at den ikke var blevet hørt om grundlagetfor SIS's afgørelse,
og at afgørelsenvar ubegrundet.Efter høring af sagensparter afviste Indenrigsministeriet
anken,idet ministeriet fandt, at SIS var berettigettil at træffe afgørelsei sagenudenforinden
at havehørt institutionen,da institutionenvar bekendtmed de faktiske omstændigheder,der
udgjorde grundlagetfor SIS's afgørelse.
SISbehandledei 1994enjernbanetransportsag,
hvor der blev lagt særligvægtpå fastgørelsen
af transportbeholderne
til jembanevognen.Fra det svenskekernekraftværki Ringhalsønskede
man i tre transportbeholdereat senderadioaktivekomponenter(ikke brændselsdele)fra det
indre af reaktorentil undersøgelsefor eventuelledefekterpå et forskningsanlægi Frankrig.
Da der ikke fandtestransportbeholderegodkendttil det aktuelle indhold, måtte transporten
gennemføresi transportbeholderegodkendtaf de svenskemyndighedertil et andet,sammenligneligt indhold. Dettebetød,at transportenmåttegennemføressom såkaldtsærligt arrangement med godkendelsefra myndighedernei hvert af de berørte lande - Sverige, Danmark,
Tyskland og Frankrig. Med ansøgningenom transporttilladelsefulgte et omfattendeteknisk
dokumentationsmateriale,
somviste, at beholdertypenkunnebenyttestil det aktuelleindhold,
idet dettesrisikopotentialeikke afveg fra det, der var gældendefor det tidligere godkendte
indhold. Transportbeholdernevejede hver ca. 8 ton. I samrådmed DSB gjorde SIS den
svenskeafsenderog den franskespeditøropmærksompå, at man fra dansksideønskedefuld
dokumentationfor overholdelseaf de styrkekravtillastsikringen, som fmdesi de fælleseuropæiskejernbanebestemmelser
(RIV, ledsagedokumenttil RID). Da denne dokumentation
forelå, gav SIS tilladelse til transittransportgennemDanmark. Transportenankom med en
af farligt gods-færgernefra Helsingborgtil Frihavnenkort før jul og blev besigtigetaf SIS
og DSB, se figur 2. Jernbanevognenmed de 3 transportbeholdereog de medfølgende
transportpapirerblev kontrolleret og fundet i orden. Jernbanevognenstod stille i Rødby i
juledagene,angiveligt fordi det fra de tyskejernbanerblev forlangt, at der med transporten
skulle følge et originaleksemplaraf den tyske transporttiladelse.Dette er ikke et krav i de
internationalejernbanebestemmelser,
og SIS har ikke tidligere haft kendskabtil et tysk krav
af denneart.
SIS deltager i undervisning om transport af radioaktive stoffer for brugere af radioaktive

Figur 2. Besigtigelsei Københavnaf transport af bestråledereaktorkomponenterfra
Ringhalskernekraftværk
stoffer samt for beskæftigedeinden for transportbranchen,brandvæsenm.v., ligesom SIS
yder rådgivning og vejledningpå områdettil alle, der henvendersig til SIS. I 1994har SISmedarbejderei 9 tilfælde holdt undervisning/instruktion,hvor transportbestemmelserne
er
blevet omtalt i varierende omfang. Det har drejet sig om brand- og redningsfolk samt
beskæftigedeinden for gammaradiografibranchen.
SIS opretholder en døgnvagtordning,såledesat det hele døgnet er muligt at komme i
forbindelsemed sagkyndige.Ved gennemførelse
af transporteraf radioaktivestoffer på dansk
område, som i henholdtil transportbestemmelseme
kræver forudgåendemeddelelsetil SIS,
er den vagthavendeorienteret om relevante forhold i denne forbindelse. Cirkulære om
vagtordningenved SISer bl.a. udsendttil politimestre,brandmyndighederog redningskorps.
Cirkulæret foreskriver, at transportuheldog brud på emballageraltid skal anmeldestil SIS
snarestmuligt.
I tillæg til bestemmelserne
for transportaf radioaktivestoffer er transporteraf fissile stoffer
ogsåomfattet af internationaleaftaler om fysisk beskyttelse,d.v .s. foranstaltningermed det
formål at forhindre tyveri og misbrugaf materialerne.Tilsynet med NukleareAnlæg (TNA),
som er en afdeling i Beredskabsstyrelsen,
sikrer, at der før gennemførelsenaf den enkelte
transporter truffet de nødvendigeaftaler i dennehenseende.Danmarkhar tiltrådt den internationaleKonvention om fysisk beskyttelseaf nukleart materiale, og TNA specificerersine
krav til transportøremei henholdtil dennekonvention.Tilsynetskrav indebærerovervågning
samt en foIpligtelse tilløbende rapporteringtil TNA. De nærmeredetaljer kendeskun af
TNA og tramportøren. Tidligere blev Rigspolitiet orienteret på forhånd af TNA om hver
enkelt transport. Pr. 1. april 1994er procedurenblevet ændretsåledes,at TNA dagenfør
.2ennemførelsen
af en transportaf fissile stoffer underretterde berørtepolitiregioner direkte.
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TNA og Rigspolitiet vurderer, at det af sikkerhedsmæssige
årsagerer uhensigtsmæssigt
og
i strid med internationalebestemmelserom fysisk beskyttelseaf nuklearematerialer, at en
unødigstor personkredspå forhåndfår keOOskab
til tramponerneaf fissile stoffer. Ved at den
enkeltetransport kendesaf så få personersom muligt, sikrer man bedstmuligt den fysiske
beskyttelse.TNA og Rigspolitiet vurderer derfor, at dette sikkerhedsmæssige
hensynville
blive svækket,såfremtman ud over politiregionemeogsåpå forhånd orienteredede enkelte
politikredse, der berøresaf en transport af fissile stoffer.

4.2 Transport af brugt reaktorbrændsel fra Rise til USA
Brugt reaktorbrælxiselfra forsøgsreaktorenDR3 på ForskningscenterRisø er igenæm størstedelenaf reaktorensdriftstid (34 år) medjævne mellemrum blevet sendt til USA. Senest
foregik dette i 1988.
Når reaktorbrændsleter brugt, dvs. bar drevet reaktoreni en periode på knap et år, indeholder det i tillæg til det tilbageværendeuran ogsånydannederadioaktive stoffer fra spaltningen af uranet samt plutonium. Radioaktivitetenfra spaltningspro<iukterne
i brælxlselselementerneer temmelig stærk, og elementernebetegnestraditionelt som højradioaktivt
materiale. Den resterendeuran kan iøvrigt genbruges,og det brugte brælxlseler derfor pr.
definition ikke affald.
Det uran, som er benyttet ved fabrikationen af bræooselselementeme,
er af amerikansk
oprindelse,og der foreligger fra gammeltid aftaler om, at USA tager de brugte brændselselementertilbage. Dette gælderikke blot Risøsbrændsel,men ogsåforsøgsreaktorbrændsel
fra de fleste forsøgsreaktoreri den vestlige verden. Da oplagringskapaciteten
på Risø for
brugt brændseler begrænset,er der behov for transporttil USA medjævne mellemrum.
Der har i en årrækkesiden 1988væreten afbrydelsei denrutinemæssigeremmeringtil USA.
Efter pres fra de europæiskeforsøgsreaktorerhar USA i 1994besluttetigen at modtagebrugt
forsøgsreaktorbræIxlseI
fra bl.a. Europa, og der forelå i april 94 i USA en overordnetbeslutning for det samledetransportprojektgældendeca. 400 bræIxlselselementer
i 15transportbeholderefra 8 europæiskelandefordelt på 2-3 transporter.
Som nævnt blev der tale om en transportoperationomfatteIKIebrændselfra flere landes
forsøgsreaktorer.I maj modtog SIS en ansøgningfra et fransk transportfIrma vedr. en ny
godkendelse(validering) af konstruktioæn af den franske transportbeholder,som skulle
brugestil transportaf brændselfra Risøsreaktortil USA, samten ansøgningfra et tysk trans-

portfmna vedr. godkendelseaf konstruktionen af en transportbeholdermed henblik på
eventueltransittransportgennemDanmark af brændselfra den svenskeforsøgsreaktorR2 i
Studsvik. Der forelå på dettetidspunkt ikke nogetpræcistfra Risø eller andreparter om en
speciflktransportplan(mængde,rute, tidspunkt,transporbnåde,etc.). Pådennebaggrundblev
i første omgangkun den franske transportbeholdergodkendtspecifikt for Risø-brændslet.
I begyndelsen af juli oplyste Risø, at der arbejdedesmed planer om fælles sejlads med et skib
fra en fransk havn af brændsel fra flere europæiske lande, samt at der var forslag fremme om
at benytte et dansk indregistreret skib til transporten til og muligvis også videre fra den
franske havn til USA. Endvidere blev det oplyst, at koordinationen af projektet på den
europæiske side blev foretaget af et fransk transport- og speditionsflrIna og på denamerikanske side af et tilsvarende amerikansk flrIna. I forbindelse med henvendelser fra flere sider gav
SIS oplysninger om SIS' s krav i henhold til strålebeskyttelseslovgivningen og om kravene
vedrørende fysisk beskyttelse fra Tilsynet med Nukleare Anlæg (TNA). SIS gjorde ligeledes
opmærksom på nye anbefalinger fra Den internationale Søfartsorganistion (International
Maritime Organization, 1MO) om sejlads med brugt reaktorbrændsel. 1MO' s anbefaling (Code
for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive
Wastes in Flasks on Board Ships, IMO Resolution A.748, kort betegnet lNF-koden) indeholder tekniske krav til skibets konst111ktion,brandsikring, temperaturkontrol af lastrum, fastgøreisesanordningerfor lasten, elektricitetsforsyning, specielle strålebeskyttelsesforanstaltninger, ulykkesberedskab samt krav til mandskabets uddannelse. INF-koden blev vedtaget på
IMO's generalforsamling i november 1993, men var midt i 1994 endnu ikke implementeret
i nationale regelsæt. INF-koden, som ressortmæssigt hører under Søfartsstyrelsen, er sat i
kraft i Danmark fra 1. januar 1995.

I slutningenaf juli kunneRisømeddele,at der nu blandt afsendereog transportørervar blevet
enighedom en fælles transportoperationfor forsøgsreaktorbrændsel
fra 5 europæiskelande
(Danmark, Sverige,Holland, Tysklandog østrig) og om, at manpåtænkteat benytteet dansk
skib til transportenfra Frankrig til USA.
Et danskskib er i lovgivningsmæssighenseende
danskterritorium, ogsånår det befmder sig
i internationalt(og udenlandsk)farvand. I henholdtil Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelseom
transportaf radioaktivestoffer skulle SIS derfor i det aktuelletilfælde godkendetransportbeholderne fra alle 5 forsøgsreaktorer,ligesom SIS skal godkendedet danskerederi. I det
foreliggendetilfælde indebardette, at SIS ogsåsikredesig, at brugenaf transportbeholderne
med indhold var godkendtaf alle berørte lande helt frem til den endelige modtager. SIS
modtog derfor i tillæg til de tidligere ansøgningerogså ansøgningerom godkendelseaf
transportbeholderne,der skulle benyttesfra Holland, Tyskland og østrig. SIS pålagdede

overordnedespeditørerat fremskaffe kopi af amerikanskeog franske godkendelseraf alle
transportbeholdeme.SIS meddelte endvidere de berørte parter på transportørsiden, at
godkendelseaf transportbeholdereog rederi ikke ville blive givet før der forelå en endelig
specificerettransportplansamtfør TNA's krav til fysisk beskyttelseog Søfartsstyrelsens
krav
til det danskeskib var dokumenteretopfyldt.
Primo augusttraf Søfartsstyrelsenbeslutningom, at INF-koden skulle læggestil grund for
godkendelsenaf danskeskibe, der sejler med brugt reaktorbrændsel.Dette indebar, at det
påtænktedanskeskib ikke kunne godkendestil den aktuelle transport med forsøgsreaktorbrændsel.Et andetdanskrederi trådtetil og fIk efter de nødvendigeudstyrsmæssigeændringer godkendtskibet M/S Maria af Søfartsstyrelsensom opfyldendekravenetil INF-l i INFkoden (INF-koden har en tre-deling, med stigendetilladt aktivitetsindhold).For INF-l skibe
må den samledeaktivitet i transportbeholdereom bord på skibet ikke overstige4.000 TBq

(terabecquerel)
.
Begrænsningenpå 4.000 TBq indebar, at
kun brændselfra en eller to af forsøgsreaktoreme kunne transporterespå sammetidspunkt på MIS Maria. Et tredje danskrederi
blev herefter engageret og fik godkendt
skibet MIS Marsus af Søfartsstyrels~nligeledes kun som INF-l. Dette betød, at
brændsletfra den tyske forsøgsreaktorikke
kunne indgå i den fælles transportoperation
i 1994.
Den endelige transportplan blev herefter
den, at M/S Maria skulle lasteden svenske
transportbeholderi Valhamnpå den svenske
vestkyst og derfra gå til Esbjerg, hvor den
danske transportbeholderville blive lastet
efter vej- og færgetransportfra Risø. M/S
Marsus skulle laste det hollandske og
østrigskebrændseli Cherbourgi Frankrig,
hvortil det ville blive bragt ad landevej og Fi gur. 3 T ransportb ehoIderen f ra Ri sø l.
jernbane.Hver transportbebolderville blive
containeren
forsendt, forsvarligt fastgjort, i hver sin
standard20 fod transportcontainer(sefigur 3). Fra Esbjergog Cherbourgskulle skibenesejle

Figur 4. Brugt forsøgsreaktorbrændsel
fra Risølastesi M/S Maria i Esbjerghavn
over Atlanten og efter amerikanskanmodningankommenogenlundesamtidigttil SunnyPoint
i North Carolina på den amerikanskeøstkyst. Fra Sunny Point skulle de f tre transportbeholderepå sammetidspunkt transporterespå jernbaneog landevejtil SavannahRiver Plant
iSouth Carolina.
Sidst i augustforelå alle nødvendigegodkendelserog tilladelser fra danskeog udenlandske
myndigheder,herunderde amerikanskemyndigheder,og transportbeholdeme
kunneafsendes
fra de 4 forsøgsreaktorer.SIS's godkendelseaf de to rederier indeholdtkrav om, at der på
hvert af skibeneskulle medfølgeen strålingssagkyndigpersonmed passendemåleudstyr.
SIS inspiceredeRisø-transportenfør afgangenfra Risø, samt lastningenog øvrige afskibningsforretningeri havneni Esbjerg. M/S Maria blev besigtiget,og sammenmed kaptajnen
og en repræsentantfra det franske koordinerendespeditionsflmla blev alle påkrævede
dokumentergennemgåetog fundet i orden. Lastsikringsarrangementer
m.m. blev efterset.
Punkter vedrørendestrålingsovervågningblev drøftet med den med skibet medfølgende
franskestrålingssagkyndige.Lastningenaf containerenindeholdendetransportbeholderen
fra
Risø i Esbjerg havn er vist i figur 4.

Nogle dage efter at MIS Maria og MIS Marsusvar afsejlet fra henholdsvis Esbjerg og Cherbourg rapporteredes der om et politisk initiativ fra guvernøren iSouth Carolina. Guvernøren
nedlagde ved en lokal domstol påstand om, at reaktorbrændslet ikke ville kunne opbevares
på sikker vis i USA, og at brændslet fra de 4 europæiske forsøgsreaktorer derfor ikke måtte
komme ind i USA. Sagenvar rettet mod Energiministeriet i Washington, som havde stået for
den sikkerhedsundersøgelse og for den transportplan, som lå til grund for de amerikanske
myndigheders godkendelse af transporten og af modtagelsen af det europæiske brændsel.

Retssagenblev behandletsom en hastesagog endte med, at der blev givet grønt lys for
modtagelsenaf det aktuelle forsøgsreaktorbrændsel.
Den amerikanskeretssagmedførte, at
M/S Maria og M/S Marsus i en uge måtte ligge og venteuden for territorialgrænsenud for
SunnyPoint før transportbeholderne
kunnelossesog transporteresvidere til SavannahRiver
Plant.

5.1 IAEA
Det InternationaleAtomenergiagentur(IAEA) i Wien udarbejdersom nævnti kapitel 3 retningslinier for transport af radioaktive stoffer, som dannerudgangspunktfor internationale
og nationale, herunderdanske,bestemmelserfor transport af radioaktive stoffer. Den nuværendeudgaveaf disse retninglinier, "Bestemmelserfor Sikker Transport af Radioaktive
Stoffer", er fra 1985 (IAEA SafetySeriesNo. 6, 1985Edition willi supplements).IAEA 's
retningslinier revideresmed ca. 10 års mellemrumpå grundlagaf indhøstedeerfaringer og
den teknologiskeudvikling. Arbejdet med den næsteudgave,som påregnesudsendti 1996,
har væreti gang i flere år i en rækkekomiteer og arbejdsgruppermed deltagerefra IAEA' s
medlemslande.Som led i revisionsarbejdethar der i oktober 1994 været atboldt et møde i
Wien, hvor forslag fra medlemslandene
og et første udkasttil nye retningslinier har været
drøftet. SIS deltog i dette møde.
Blandt de mangediskuteredeemnerkan følgendefremhæves:

-

Indarbejdelseaf de senesteanbefalingerfra Den InternationaleKommission for Strålebeskyttelse(lCRP Publikation Nr. 60 fra 1991) i transportbestemmelseme.

-

Nye krav til emballagerfor lufttransport af store aktivitetsmængder(ny kollitype, type
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C). Et hovedprincipfor kravenetil emballageri IAEA 's retningslinier har hidtil været,
at emballagertil radioaktive stoffer skulle kunne anvendestil alle transportmåder,idet
man er gåetud fra, at alle transportmåderstort set har sammesikkerhedsniveau,samt
at de påvirkninger, som forskellige ulykker vil udsætteen emballagefor, vil væresammenlignelige,uafllængigtaf transportmåden.Beregningerhar imidlertid vist, at denne
sidsteforudsætningikke nødvelxiigvisholder for fly transport. Specieltsesder et behov
for strengerekrav til emballagertil flytransport af kraftige radioaktive kilder eller af
stærkt radiotoksiskestoffer f.eks. plutonium.

-

Krav om egentligmyndighedsgodkendelse
eller registreringaf typeA kolli og industrielle
kolli.

-

Specifikkeregler for transportaf storemængderaf radioaktivt materialemed begrænset
aktivitet pr. volumenenhed.I forbindelsemed nedlæggelsenaf nukleareanlægvil der
kunneblive behovfor transportaf storemængdermaterialemed varierendegraderaf radioaktiv forurening. Transport af sådanneradioaktivestoffer foregår i dag fortrinsvis i
emballeretform udensærligehåndteringsforanstaltninger.
I de nye retningslinier kan der
blive behov for at medtagekrav, som sikrer, at store mængdernedrivningsaffaldkan
transporterespå en bådesikker og praktisk gennemførligmåde.

-

Specifikkeregler for transportaf uranhexafluorid.Uranhexafluorider ud over radioaktiviteten og spaltelighedenogså karakteriseretved en kemisk risiko, idet stoffet ved
kontakt med vaOOudvikler flussyre, som er giftigt og ætsende.Stoffet transporteres
derfor i kraftige trykbeholdere. Specifikke krav til disse beholderehar ikke tidligere
været medtaget i IAEA' s retningslinier, men i transportbestemmelseme
for vej- og
jernbanetransport.Det er hensigtenat medtagesådannekrav i den kommeIxieIAEAudgave og dermed for første gang medtagebestemmelser,der alene er rettet mod
transport af et enkelt stof.

Det næsterevisionsmødeer berammettil september1995. I foråret 1995 gennemføresen
høringsrunde,hvor forslageneudsendestil alle medlemsstaterfor kommentering.
IAEA udsendte midt på året 1994-udgavenaf PACKTRAM-databasenover godkendte
transportbeholdereog kildeindkapslinger.Databasener taget i brug af SIS.
Den særligearbejdsgruppe,der er nedsatfor at undersøgemulighedernefor at udvide ~
(InternationalNuclearEventsScale)til ogsåat omfattehændelserundertransportafradioaktive stoffer, har holdt et mødei slutningenaf oktober. Flere landemedtagerstadig transport-

områdetpå forsøgsbasis.Et "problem" er i denneforbindelse, at der kun er et meget lille
materialeat bygge på. I 1994har der såledesikke været nogentransportrelateredeulykker
eller hændelser,der har kunnet indgå i materialet.

5.2 EU
I EU-regi har Kommissioneni 1981 efter opfordring fra Europa-Parlamentetnedsat en
arbejdsgruppevedr. transportaf radioaktivestoffer. Gruppener rådgivendeover for Kommissionenog tjener samtidig som forum for gensidigorientering mellem EU-Iandene.Gruppen
rådgiver og'såKommissionenmed hensyn til fordeling af midler til sikkerhedsmæssige
forsknings- og udviklingsprojekter i transportforskningsprogrammet.Gruppen holder 1-2
møderom året. Medlemmerneer repræsentanter
for de myndighederi medlemslandene,
der
er ansvarligefor tilsyn med transportaf radioaktivestoffer. SIS deltageri gruppensarbejde.
Arbejdsgruppens3. rapport om transportaf radioaktivestoffer i EU færdiggjordesi endeligt
udkast i løbet af 1994. Den forventesoversendttil Kommissionen,Rådet og Parlamenteti
løbet af foråret 1995.
Arbejdsgruppenhar i 1994 holdt møde i marts måned. Et hovedpunktpå mødet var en
diskussionmedrepræsentanter
for transportindustrienbl.a. om at få harmoniseretcertifikater,
sikkerhedsdokumentationer,
beregningsmetodikker
m. v. til brug for transportaf radioaktive
stoffer.
I EU-regi er der i øvrigt i 1994behandletto direktivforslag om en harmoniseringaf reglerne
for transportaf alle fonDer for farligt gods. Hovedindholdeti forslageneer, at de internationale (europæiske)regler for henholdsvisvejtransportaf farligt gods(ADR) og jernbanetransport af farligt gods (RID) også skal være gældendefor nationaletransporter.
ADR-direktivet blev vedtagetaf Rådet i novembermåned (RådetsDirektiv 94/55/EF om
indbyrdestilnærmelseaf medlemsstaternes
lovgivning om transpon af farligt godsad vej) og
skal være gennemført inden den 1. januar 1997. Gennemførelsenaf ADR-direktivet i
Danmarkkan indebære,at det ikke længerevil væremuligt at opretholdemindre danskeafvigelser i forhold til ADR-bestemmelserne.Dette kan eksempelvisbetyde, at privates
vejtranspon af røgdetektorerindeholdenderadioaktive stoffer vil blive omfattet af reglerne
for transpon af farligt gods, og at køretøjer,der transportererradioaktivestoffer, skal være
forsynet med orangeskilte foran og bagpåi tillæg til det nuværendekrav om faresedlerfor
radioaktivitet bagpåog på køretøjetssider.

Udvalget har på mødet i 1994 ikke behandletpunkter med direkte relation til transport af
radioaktive stoffer.
Kontaktudvalgetsoplysningsfolder"Hvad skal du vide, når du senderFARLIGT GODS ?"
er ved slutningenaf året klar til udsendelsei en revideret udgave.
BeredskabsstyreIsens
kemiske laboratorium har i 1994 i samarbejdemed SIS udarbejdet
indsatskortfor kemikalieuheldfor stofferne uranylnitrat og uranylnitrathexahydrat,der ud
over radioaktivitetenogsåhar andrefarlige egenskaber.Dissekort indeholderoplysningeraf
betydning for indsatspersonellets
sikkerhedved bekæmpelse
af følgerne af uheld og ulykker
involverendede pågældendestoffer.

Sombeskreveti 93-redegørelsen
om transportaf radioaktivestoffer er det kun en lille del af
de gennemførtetransporteraf radioaktivestoffer i Danmark, som SIS på forhånd har kendskabtil. På basisaf bl.a. SIS's kendskabtil indkøbaf radioaktivestoffer er der i tabel! givet
en vurdering af omfangetaf transportertil sygehuse,industri, forskning m.v.. Vurderingen
afviger ikke fra vurderingeni 93-redegørelsen.
Af de ca. 20.000 transporterom året af undtageIseskolliskønnesdet, at halvdelenudgøresaf transporteri forbindelsemed distribution
af røgdetektorer.De ca. 25.000 årlige transporteraf type A kolli udgøresprimært af transporter af åbneradioaktivekilder til sygehuseog forskningslaboratorier.De ca. 5.000 årlige
transporteraf type B kolli drejer sig med ganskefå undtagelserom transportaf gammaradiografiudstyr (B(U)-kolli). Blandt disse undtagelserer transporternefra Canada(oftest via
svenskhavn) af nye radioaktive kilder til de tre danskebestrålingsanlægog transport retur
af brugte kilder. Omfangetaf dissetransporterer vist i tabel 2.
Omfangetaf transporteraf nuklearematerialertil og fra ForskningscenterRisø de senesteår
er vist i tabel 3. Transportenaf brugt reaktorbrændselfra DR3-reaktorentil USA er udførligt
omtalt i afsnit 4.2. Transporterneaf uransilicid til Risø's egenproduktion af brændselselementertil DR3-reaktorenforegårnormaltmedlufttransportfra Frankrig eller USA til Kastrup
Lufthavn og medbil herfra til Risø. Endeliger der i 1994foretageten transportaf tungt vand
fra Risø tilbage til OECD's forskningsreaktori Haldeni Norge ad landevejog med bilfærge

(Helsingør-Helsingborg)
.

Tabel!.

Transporter af radioaktive stoffer til sygehuse,industri m.v.

Forsendelsestype

Antal kolli pr. år
(overslagsmæssigt)

UndtagelseskoIIi

20.000

Type A kolli

25.000

TypeB kolli

5.000
50.<XK>

Totalt

Tabel 2. Transporteraf radioaktivestoffer til/fra danskebestrålingsanlæg
Materiale

Kobolt-60

Antal transporter

Kolli-type

B

1992

1993

1994

3

2

1

Tabel 3. Transporteraf nukleart materialetil/fra Forskningscenter
Risø
Materiale

Antal transporter

Kolli-type
1992

1993

1994

Brugt reaktorbrændsel

B

o

o

1

Prøver af bestrålet
brændsel

B

3

o

o

Uransilicid
(ubestrålet)

A

o

6

o

Tungt vand
(LSA-II)

1P-2

o

1

1

Tabel 4. Vej- ogjernbanetransporteraf nukleart materialei transit gennemDanmark
Antal transporter

Kollitype

1990

1991

1992

1993

1994

Prøver af bestråletbrændsel

B

o

4

2

3

o

Ubestråletbrændsel

A

28

36

38

46

17

Urandioxyd
(ubestrålet)

A

o

o

6

6

2

Uranhexafluorid
(ubestrålet)

A

1

o

1

J

o

Uranholdigt affald
(ubestrålet)

IP-2

o

2

1

4

6

Bestråledereaktorkomponenter

B

o

o

o

o

2

Materiale

Omfangetaf transittransporteraf nuklearematerialer gennemDanmark på vej og jernbane
opgjort som antallet af køretøjer er vist i tabel 4. Transittransporterneaf nyt ubestrålet
brændseltil kernekraftværker,hvortil SIS, somomtalt i kapitel 4, kræverforhåndsmeddelelse
for hver enkelt transport, er i 1994halveret i forhold til tidligere og udgør nu ca. 60 % af
samtlige transittransporteraf nukleare materialer. Disse transporter forekommer dels fra
ABB's brændselsfabriki Vasteråsi Sverige og dels fra to brændselsfabrikkeri Tyskland.
TransporternekøresgennemDanmarkad landevejfra Frederikshavntil Padborgeller modsat
eller via RødbyIHelsingør.Brændselsfabrikkerne
modtageromvendtmellemproduktertil deres
produktion af nye brændselselementer.
Det drejer sig om transport af urandioxyd mellem
Tyskland og Sverige.Prøver af bestråletbrændseler i tidligere år foretagetmedjernbanefra
Frankrig til Studsvik i Sverigeog tilbage samtad landevejog med bilfærge fra Tyskland og
Schweiztil Halden i Norge.
Endelig er der i tabel 5 vist antalletaf krævedeforhåndsmeddelelser,
som SIShar fået i 1992,
1993 og 1994, antallet af givne transporttilladelserfra danskemyndighedersamt antallet af
beholdergodkendelsergivet af SIS. Forhåndsmeddelelseme
omfatter bl.a. de transporter,
hvortil der er givet tilladelser, og den enkelteforhåndsmeddelelse
kan ogsåomfattemere end
et enkelt køretøj ved vejtransport. Tilsvarendekan en enkelt tilladelse omfatte flere transporter.

r

!
..., ."

Tabel 5. Forhåndsmeddelelser,
transporttilladelserog godkendelser
i henholdtil transportbestemmelser
Antal

F orhåndsmeddelelser/ transporttilladelser /beholdergodkendelser

1992

1993

1994

Til/fra/i DK

3

11

3

Transit

54

45

31

SIGYN

5

11

10

Til/fra/i DK

o
o

o

Transit

o
o

Til/fra/i DK

o

2

Transit
Til/fra/i DK

o
o
o

o
o
o

o
o

Transit

o

o

Til/fra/i DK

.1

4

Transit

o

1

o
o
o
o

Beholdergodkendelser

5

6

11

Beholdergodkendelser,B(U)-1973

38

7

o

Forhåndsmeddelelser
om transport

Transporttilladelser,jernbane

Transporttilladelser,luft

Overflyvning
Transporttilladelser,sø

Transporttilladelser,vej

l

2

Somomtalt ovenfor er det efter gældenderegler de færrestetransporteraf radioaktivestoffer,
der kræver godkendelseeller forhåndstilladelse.SISbliver dog på forskellig mådeorienteret
om transporteraf især lidt større aktivitetsmængder,som går i transit gennemeller passerer
Danmark. Det drejer sig f.eks. om russiskeskibemed ubestråleturan, sompasserergennem
Storebælteller Øresund.Fra Sverigeorienteresogsåom sejladsmed Sigyn gennemØresund
eller Storebæltmed driftsaffald med lav specifIkaktivitet fra kemekraftværkernei Barsebåck
og Ringhals til det svenskeaffaldsdeponii Forsmark nord for Stockholm. Der har i 1994
været7 af disse svensketransporter.For fuldstændighedens
skyld skal det nævnes,at SIS i
1994har fået forhåndsmeddelelse
om 3 transportermed Sigyn til Køge, hvor lastenikke har
indeholdt radioaktive stoffer, men dele af en stor transformatortil brug ved den nye jævnstrømsforbindelsefra Bjæverskovtil Tyskland. Der er i 1994modtagetoplysning om overflyvning fra Canadatil Polen med medicinsk strålebehandlingsudstyr.For så vidt angår
vejtransport er der i 1994 modtagetmeddelelseom to transittransporteraf strålekilder til
Sverigeaf medicinskbehandlingsudstyr.
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7. Uheld m.v. under transport af radioaktive stoffer
Der er aldrig i Danmark sket ulykker eller uheld, som har givet anledningtil spredningaf
større mængderaf radioaktivestoffer eller til alvorlig stråleeksponeringaf personer.Der er
heller ikke i Danmark sket egentligetrafikulykker med transportmidler(bil, fly, skib, tog),
hvor forsendelsermed radioaktive stoffer har været involveret. Uheld og hændelserer
indtruffet eller er blevet erkendt i et vist omfang i forbindelsemed håndteringog omladning
af sådanneforsendelser.Antallet af dennetype uheld varierer fra år til år og ses, som man
måtteforvente, isærpå steder,hvor det størsteantalaf radioaktiveforsendelserhåndteresog
omlades,f.eks. i Kastrup Lufthavn og på større jembanestationer.Som omtalt i kapitel 4
opretholderSIS en døgnvagtordningog bliver bl.a. herigenneminddrageti forbindelsemed
uheld med radioaktive stoffer. En oversigt over uheld og hændelsermed forsendelsermed
radioaktive stoffer for de seneste10 år er vist i tabel 6 på baggrundaf en gennemgangaf
SIS's optegnelser.Det kan ikke udelukkes,at der i periodensbegyndelsemangler enkelte
tilfælde.
Oversigteni tabel 6 omfatter ialt 16uheld og hændelseri perioden1985-1994meddet største
antal i henholdsvis1989(5 tilfælde) og 1993(4 tilfælde). I 1994er der ikke sket nogetuheld.
Uheldeneog hændelsemehar kun omfattetundtagelseskolliog type A kolli forudbestemtfor
sygehuseog forskningslaboratorierog har, som nævnt,væretkoncentreretom Kastrup Lufthavn og et par jernbanestationer.I mere end halvdelen af tilfældene er de radioaktive
forsendelserblevet tabt på jorden og/eller blevet kørt over af bagagevogne,trucks og
lignende. I to tilfælde er kolliet bortkommetog i et tilfælde blevet stjålet. Det pågældende
tyveri blev begået i Norge, men først opdagetved ankomst af det ufuldstændigekolli i
KastrupLufthavn. Gennemblødtyderemballageaf pap er rapportereti 3 tilfælde og medførte
i det enetilfælde, at den indre, lukkedebeholderfaldt ud. I et tilfælde blev der af afsenderen
anbragt en forkert komponent (tøris) i den indre, tætlukkedeblikdåse i et kolli, hvilket
medførte at blikdåsen sprængtesunder midlertidig opbevaring hos transportøren, og at
radioaktivitetsindholdetblev spredt i lokalet.
De beskrevnetilfælde af uheld og hændelserhar medforbeholdfor bortkomneog stjålnekolli
i intet tilfælde medført ekstrabestrålingherunderindre eller betydendeydre forurening med
radioaktivestoffer af berørtepersoner.En vis stigningaf strålingsniveauetomkring et berørt
kolli i forhold til strålingniveauetomkring det oprindeligeintaktekolli har kunnetkonstateres
i 7 tilfælde. Dette omfatter bl.a. tilfælde, hvor den centralestrålingsafskærmningvar fuldt
intakt, men hvor stigningenskyldtesbeskadigelsen
af den ydre emballagemedderaf følgende
kortere afstandtil den indre emballage.I tre tilfælde er der konstateretudslip af radioaktive

Tabel 6. Oversigtover rapporteredeuheld m.v.
Antal uheld pr. år
1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

o

2

1

1

5

o

1

2

4

o

Kolli-type
Undtagelses

lP

A

B(U)

B(M)

5

o

11

o

o

Transportmåde/omladning
Banegård

Færgehavn

Lufthavn

Vejtenninal

5

1

7

3

Hændelsemed kolli
Tabt/kørt over

Bortkommet/stjålet

Våd yderemballage

7

3

3

Forkert
komponent
1

Andet

2

Konsekvenserfor kolli og omgivelser
Forøget
stråling

Udslip til indre

Udslip til ydre

Ingen

Ukendt

1

3

2

6

3

stoffer til de indre dele af kolliet, og i to tilfælde er der konstateretudslip af radioaktive
stoffer uden for kolliet. Disse to tilfælde drejer sig dels om ovennævnteforkerte brug af en
emballagekomponent,
dels om et tilfælde med en forurening omkring et type A kolli, der var
kørt over og fuldstændigødelagt.

-
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port af radioaktive stoffer, henmder nukleare materialer, er ca. 400 man mSv pr. år. Transporterne af radioaktive stoffer til sygehuseog industri samt transport i forbindelse med eksport af sådannestoffer udgør mere end 90 % heraf. Den samlede stråledosis til den britiske
befolkning er beregnet til ca. 50 man mSv pr. år, hvoraf de radioaktive stoffer til sygehuse,
industri m. v. og de nukleare materialer hver bidrager med halvdelen. Det skal bemærkes, at
Storbritannien har en udbygget nuklear industri med et betydeligt antal transporter af nukleare
materialer, ligesom en af verdens største producenter af radioaktive stoffer til sygehuse,
industri m.v. er beliggende i Storbritannien og har en betydelig eksport til andre lande.
Uheld og hændelser under transport af radioaktive stoffer i Danmark de sidste 10 år er
nærmere beskrevet i kapitel 7. Der er som nævnt aldrig i Danmark under transport sket
ulykker eller uheld, som har givet anledning til større lækage af radioaktive stoffer eller til
alvorlig stråleeksponering af personer. Fra udlandet foreligger der beretninger i faglitteraturen
om uheld og ulykker under transport af radioaktive stoffer. Ingen af disse hændelser har som
følge af stråling medført påviselig sygdom eller død for de involverede personer. I nogle få
tilfælde har der været tale om betydende stråledoser til personer. Årsagen hertil har helt
overvejende været at fmde i afsenderens svigtende kontrol af dele af de benyttede transportemballager eller mangelfuld kontrolmåling af kolli før afsendelse.
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