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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. TransittransportergennemDanmark af ubestrålet uranbrændselm. v. til og fra Sverige har i de senesteår tiltrukket sig særlig opmærksomhedi
pressen.Indenrigsministerenhar på dennebaggrundi 1993anmodetSundhedsstyreisen
ved
Statenslnstittlt for Strålehygiejne(SIS) om at udarbejdeen årlig redegørelseom transportaf
radioaktive stoffer i Danmark. Udarbejdelsenaf en årlig redegørelseer ogsåmedtagetsom
et resultatkrav i Kontraktstyringsaftalenfor StatensInstittlt for Strålehygiejne1994 - 1996,
som i januar 1994 blev indgåetmellem Sundhedsministeriet
og Sundhedsstyrelsen.
De tre første årlige redegørelsertil Indenrigsministerietdækkedeårene1993, 1994og 1995.
Den første redegørelseindeholdt i tillæg til aktuelle forhold for 1993 også en generel beskrivelse af brugen og transport af radioaktive stoffer i Danmark samt af reglerne herfor.
Redegørelsenfor 1996følger nedenfor.I 96-redegørelsen
er der, somdet ogsåvar gældende
for 94- og 95-redegørelsen,kun redegjortfor brugenog transportaf radioaktivestoffer i Danmark samt for 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. Antallet af vej- og jembanetransporteraf nukleart
materialei transit gennemDanmark i 1996ligger på sammeniveausom i 1995. En statistik
for disse transporterer givet i kapitel 6.

Det danskeregelsætfor transport af radioaktive stoffer generelt og for de enkelte transportmåder er i det væsentligsteuændret i forhold til 1993. En række ændringer er dog
gennemførtfor tre af de f tre transportmåder.
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På jernbanetransportområdet
er der med lov nr. 336 af 1. maj 1996 om jernbanesikkerhed
m.v. oprettet en Jernbanetilsyn,som bl.a. har til opgaveat føre tilsyn med, at gældende
regler vedrørendebefordring af farligt gods medjernbaneoverholdes.
På søtransportområdethar Miljøstyrelsen med henblik på gennemførelseaf visse dele af
Rådetsdirektiver 93/75/EØF og 96/39/EF udsendtbekendtgørelsenr. 993 af 26. november
1996 om indberetning af oplysninger om farligt gods eller forurenendegods om bord på
skibe. Bekendtgørelsenindebærer,at danskeafsendereved søtransportaf radioaktive stoffer
skal afgive en erklæring om dissetil skibsførerenfør sejladsenpåbegyndes,og at skibsføren
skal anmeldeoplysningerom skib og last til SøværnetsOperativeKommando(SOK) inden
afgangfra dansk havn.
På vejtransportområdethar Trafikministeriet udsendtbekendtgørelseDr. 762 af 20. august
1996om vejtransportaf farligt gods. Bekendtgørelsen
erstattertidligere bekendtgørelserom
international vejtransport af farligt gods, om national vejtransport af farligt gods samt om
uddannelseaf førere af transporteraf farligt gods, såledesat der nu kun er en bekendtgørelse,
som dækkervejtransportområdet.Bekendtgørelsen
gennemførerRådetsdirektiver 94/55/EF
og 95/50/EF og indebærer,at bestemmelserne
i ADR-konventionen,Europæiskkonvention
om international transport ad vej, fremover med visse overgangsbestemmelser
vil være
gældendeher i landet for både internationalog national vejtransport.
For klasse 7, radioaktive stoffer, indebærer den nye bekendtgørelse på vejtransportområdet,
at SundhedsstyrelsensTekniske forskrifter for vejtransport af radioaktive stoffer fra 1990 er
ophævet med udgangen af 1996. I en overgangsperiode frem til 2003 kan man dog i Danmark
fortsat undlade at benytte orangefarvede skilte på hovedparten af de benyttede køretøjer.
ADR-konventionens nye krav om chaufføruddannelsefor klasse 7 vil ligeledes være gældende
for national vej transport. Dette indebærer, at chauffører, der udfører transport af radioaktive
stoffer, med visse undtagelser skal have gennemgået et 18 timers grundkursus samt et 4-8
timers specialiseringskursus med afsluttende skriftlig eksamen. Specialiseringskurset skal som
minimum omfatte følgende emner:

.

.

særligerisici i forbindelsemed ioniserendestråling
særligekrav vedrørendeemballering,håndtering,sammenlæsning
og stuvningafradioak-

.

tivt materiale
særlige forholdsregler, der skal tages i tilfælde af ulykke, der involverer radioaktivt
materiale.

De grundlæggende
danskeemballerings-og mærkningsbestemmelser
for transportaf radioak-

tive stoffer vil, ligesomde internationalebestemmelser,fortsat værebaseretpå 1985-udgaven
af Det InternationaleAtomenergiagentur's(IAEA 's) anbefalede"Bestemmelserfor Sikker
Transport af RadioaktiveStoffer" (IAEA Safety SeriesNo. 6, 1985 Edition (As Amended
1990».

StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS), som er en afdeling i Sundhedsstyreisen,
fungerer
efter aftale med de øvrige transportmyndighedersom danskkompetentmyndighedi forhold
til gældendebestemmelserfor transportaf radioaktivestoffer. Dette indebærer,at SIS er den
enestedanskemyndighed,der kan godkendetransportemballagerog radioaktivt stof i speciel
form (indkapslingaf 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
forhåndsmeddelelserom 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 underlagt tilsyn af SIS. SIS skal til enhver tid have
adgangtil sådanneforsendelser,stederog virksomheder. SIS har i 1996 ikke gennemført
tilsyn, hvor hovedformålethar væretkontrol af transportvirksomhed.I forbindelsemed SIS's
almindeligetilsyn med brugere af radioaktivestoffer har transportsidenindgåetsom en del
af besigtigelseni 109 tilfælde i 1996, hvoraf hovedpartenhar drejet sig dels om tilsyn med
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transportablefugtigheds-og densitetsmåleudstyr
indenforentreprenørbranchen
(65%) og dels
om tilsyn med gammaradiografiarbejde
(25%) .
Postforsendelse
af radioaktivestoffer er normalt ikke tilladt i Danmark. SIShar i 1996bistået
Trafikministeriet med behandlingenaf en ansøgningfra StatensSeruminstitutom at tillade
postforsendelsemed Post Danmarkaf hætteglasindeholdendeen mindre mængdekulstof-14
mellem Seruminstituttetog landetssygehuse.Efter en række møder om sagenmellem de
berørte parter er ansøgningenblevet imødekommetaf TrafIkministeriet på betingelseaf, at
der benyttesen af SIS godkendtemballage,og at Seruminstituttetpåtagersig ansvaretfor,
at sygehusene
instrueres i korrekt emballeringm.v. vedtilbagesendelsen
afhætteglassene.
SIS
har i forbindelsemed den praktisketilrettelæggelseaf de nævntepostforsendelserudarbejdet
forslag til en instruks for Post Danmark's personaleom forholdsregler i tilfælde af uheld
under forsendelseraf hætteglassene
fra og til Seruminstituttet.
SIS har i to tilfælde i 1996 ikke kunnet færdigbehandleansøgningerom flyvning i dansk
luftrum med store radioaktivitetsmængder
i henholdtil den i de internationalebestemmelser
for lufttransport (ICAO- TI) indførte danskesærregel.SIS har som følge heraf ikke kunnet
foretage indstilling til StatensLuftfartsvæseni de to sager. I det første tilfælde drejede det
sig om en ansøgningfra Frankrig om tilladelse til overflyvning af Grønlandpå vej til USA
af prøver af bestråleturanbrændsel.SIS fandt ikke de fremsendteoplysningerfyldestgørende
og udbadsig supplerendeoplysninger.som aldrig blev modtaget.I det andettilfælde drejede
det sig om en ansøgningom transportfra Ruslandtil Storbritannienaf radioaktive stoffer til
brug for produktionen af radioaktive kilder til medicinsk og industriel brug. En række
nødvendigespørgsmålom de tiltænktetransportbeholdereog deresindhold. som blev sendt
til den russiskeansøgermed kopi til myndighedernei de to nævntelande.blev ikke besvaret.
SIS er senerefra svensksideblevet orienteretom. at en sådantransporter blevet gennemført
i begyndelsenaf 1997 med overflyvning af svenskluftrum og udenomdansk luftrum.
SIS har i 1995 som led i opfyldelsenaf Kontraktstyringsaftalen1994 - 1996 udvidet SIS's
administrative databasetil også at omfatte transportbeholdergodkendelser
og transportanmeldeIseri henholdtil Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelse
nr. 731 af 27. november1989om
transport af radioaktive stoffer. Databasenindeholderbl.a. relevanteoplysningerom:

.
.

godkendtetransportbeholdere,der benyttespå danskområde
gennemførelseaf transporter,der kræver forhåndsanmeldelse
til SIS

Fra databasenkan der udskrives dansk validering af udenlandskebeholdercertifIkatermed
tilhørendeudsendelsesbrev
til berørtenationaleog internationaleparter. Databaseudvidelsen

blev tageti brug i januar 96 og omfattermedudgangenaf 1996oplysningerom 26 godkendte
transportbeholdereog 44 forhåndsanmeldelser
om transporter.
SIS deltager i undervisning om transport af radioaktive stoffer for brugere af radioaktive
stoffer samt for beskæftigedeinden for transportbranchen,brandvæsenm.v ., ligesom SIS
yder rådgivning og vejledningpå områdettil alle, der henvendersig til SIS. I 1996har SISmedarbejderei 4 tilfælde holdt undervisning/instruktion,hvor transportbestemmelseme
er
blevet omtalt i varierendeomfang.Det har drejet sig om beskæftigedeindenfor gammaradiografibranchen.
SIS opretholder en døgnvagtordning,såledesat det hele døgneter muligt at komme i forbindelsemed sagkyndige.Ved gennemførelseaf transporteraf radioaktive stoffer på dansk
område, som i henholdtil transportbestemmelseme
kræver forudgåendemeddelelsetil SIS,
er den vagthavendeorienteret om relevante forhold i denne forbindelse. Cirkulære om
vagtordningenved SIS er 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 fISsilestoffer
ogsåomfattet af internationaleaftaler om fysisk beskyttelse,d.v.s. foranstaltningermed det
formål at forhindre tyveri og misbrug af materialerne.Tilsynet med NukleareAnlæg (TNA),
som er en afdeling i BeredskabsstyreIsen,
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 transportørernei henholdtil dennekonvention.Tilsynetskrav indebærerovervågning
samt en forpligtelse til løbenderapportering til TNA. De nærmeredetaljer kendeskun af
TNA og transportøren.Dagenfør gennemførelsen
af en transportaf fissile stoffer underretter
TNA direkte de berørte politiregioner.

5.1 IAEA
Det InternationaleAtomenergiagentur(lAEA) i Wien udarbejdersom nævnti kapitel 3 retningslinier for transport af radioaktivestoffer, som dannerudgangspunktfor internationale
og nationale,herunderdanske,bestemmelser
for transportaf radioaktivestoffer. Det er 1985-

Transportaf radioaktivestoffer, 1996

8

udgaveaf disse retningslinier, som i dag dannerudganspunktetfor de nævntetransportbestemmelser("Bestemmelserfor Sikker Transportaf RadioaktiveStoffer", IAEA SafetySeries
No. 6, 1985Edition). lAEA's retningslinierrevideresmedca. 10års mellemrumpå grundlag
af indhøstedeerfaringer og denteknologiskeudvikling. Arbejdet med den næsteudgave,som
blev påbegyndtkort tid efter færdiggørelsenaf 1985-udgaven,er gennemførti en række
komiteer og arbejdsgrupperpå baggrundaf flere høringsrunderi lAEA's medlemslande.I
komiteemeog arbejdsgruppeme,hvortil ethvert medlemslandhar kunnettilmelde deltagere,
er ændringsforslagene
blevet sammenholdtog vurderet, og ændringer,der har kunne opnå
bred tilslutning, er blevet indarbejdetpå baggrundheraf i det endeligeudkasttil den nye udgaveaf IAEA' s retningslinier. Den nye udgaveaf retningslinierneblev godkendtaf IAEA ' s
Styrelsesrådi september1996og er blevetpubliceretsidst i 1996somlAEA SafetyStandards
SeriesNo. ST-1, Regulationsfor the SafeTransportof RadioactiveMaterial, 1996Edition.
I lighed med tidligere kan man derfor forvente, at 1996-udgavenvil danneudgangspunktfor
dekommenderevisioneraf internationaleog nationalebestemmelser
for transportaf radioaktive stoffer. Internationalt arbejdesder på at harmonisereikrafttrædelsesdatoen
for de kommendenye transportbestemmelser
for alle 4 transportmåder(jernbane,luft, sø og vej) til den
1. januar 2001.
Blandtvæsentligeændringeri 1996-udgaven
af retningsliniernei forhold til 1985-udgaven
kan
følgendefremhæves:

.

Retningslinierneer baseretpå relevantedele af de senesteanbefalingerfra Den InternationaleKommission for Strålebeskytteise(ICRP Publikation Nr. 60 fra 1991) og fra
de nye fællesstrålebeskyttelsesbestemmelser
fra FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PHAO
og WHO (InternationalBasic SafetyStandardsfor ProtectionagainstIonizing Radiation
and for the Safety of RadiationSources,IAEA Safety SeriesNo. 115-1, 1994).

.

.

.

Nye værdier for de aktivitetsniveauer,hvorunderman kan se bort fra transportbestemmelserne.Disseniveauer,somer megetlavt sat, afhængernu af arten af det radioaktive
stof, og der opstillesgrænseværdier
for såvelmængdesomkoncentrationaf det radioaktive stof. Uansetdisse grænseværdierskal privatpersonerfrit kunne transportererøgdetektorer indeholdenderadioaktivt stof samtmineralprøverog lignende.
Skærpedebestemmelserom producentvirksomhedens
kvalitetssikringskontrol og om
myndighedernesovervågningog eftersynskontrol,herunderf.eks. oprettelseaf registre
over forskellige kollikonstruktioner.
Indførelse af en ny kollitype, type C, for lufttransport af kraftigt radioaktive kilder og
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stærkt radiotoksiske stoffer, f.eks. plutonium. For denne kollitype bliver der endnu
strengerekonstmktions-og afprøvningskrav,endhvadder gælderfor type B kolli. Type
C kolli vil ligesom type B kolli skulle godkendesaf myndighedeni oprindelseslandet.I
forbindelse med type C kolli defIneresfor indholdetbegrebet" Stoffer med lav spredningsrisiko" .

.

Indførelseaf en rækkenye FN-numretil at identificeredet radioaktiveindhold samtemballagetypen.Undtagelseskoiiiskal fremover være mærket med FN-nummeret (et af
fIre).

.

Indførelseaf to forskellige indicestil at karakterisereet kolli, delset strålingsindex,som
betegnesTransportIndex (TI), delset kritikalitetssikkerhedsindex(CSI). Førstnævnteer
et mål for den eksternestråling fra kolliet, sidstnævntesomkun gælderfor spalteligtstof
(uran, plutonium), angiver med stor sikkerhedsmargin,hvor mangekolli man kan sammenstuveuden, at der kan opståkritikalitet, dvs. enkortvarig ukontrolleretneutronkædeproces.

.

For spalteligestoffer indføresder mere detaljeredebestemmelser.

.

Nye specifikke regler for transport af uranhexafluorid.Dette stof er ud over radioaktiviteten og spaltelighedenogså karakteriseretved en kemisk risiko, idet stoffet ved
kontakt med vand udvikler flussyre, som er giftigt og ætsende.Stoffet transporteres
derfor i kraftige trykbeholdere. Specifikke krav til disse beholderehar ikke tidligere
været medtageti IAEA' s retningslinier.

.

Transportbestemmelserne
er omfattendeog komplicerede. Som en hjælp for læseren
indføresi selvedokumentetet annexmeden forenklet fremstilling, de såkaldteSchedules
(blad 1-14).

IAEA planlægger i lighed med tidligere at udgive et antal publikationer, som supplerer
retningsliniernemed vejledendeog forklarendemateriale,dækkendesåvelde normaletransportforhold som uheld og ulykker ved transportaf radioaktivestoffer. De nuværendeIAEA
SafetySeriesNo. 7 (ExplanatoryMaterial) og No. 37 (Advisory Material) planlæggesudsendt
som IAEA Safety StandardsSeries No. ST-2. IAEA Safety Series No. 87 (Emergency
ResponsePreparedness
for TransportAccidents)planlæggesudsendtsomIAEA SafetyStandards SeriesNo. ST-3.
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organisationom transportaf nuklearematerialer.Slutteligvarsledeset dokumentfra Kommissionenom det administrativegrundlag for Kommissionensaktiviteter på områdettransport
af radioaktive stoffer. Dette grundlag vil være bestemmendefor arbejdsgruppensfortsatte
arbejde.
Diskussionenom forskningsbudgettet
fortsattepå september-mødet.
Herunderblev det nævnt,
at der sandsynligvisikke vil blive tildelt midler til forskning og udvikling indenfor gruppens
arbejdsområdei 1997 og 1998. Endvidere behandledessamarbejdetmed de central- og
østeuropæiskelande samt landenefra det tidligere Sovjetunionen,specielti forbindelsemed
et kursusom transportaf radioaktivestoffer udarbejdeti samarbejdemedIAEA. Dettekursus
blev afholdt i Belgien i oktober måned1996.
I EU-regi er der i øvrigt i 1996 vedtagetRådetsdirektiv 96/35/EF af 3. juni 1996 om
udpegelseaf og faglige kvalifIkationer for sikkerhedsrådgiverefor transport med jernbane
eller ad vej eller indre vandvejeaf farligt gods. Direktivet indebærer,at alle virksomheder,
sombeskæftigersig medtransportaf farligt godsad vej ogjernbane,skal haveen sikkerhedsrådgiver, der har gennemførtet godkendtundervisningsforløb.Direktivet skal være implementereti de respektivenationalelovgivninger senestden 31. december1999.
Der er ogsåvedtagetRådetsdirektiv 96/49/EF af 23. juli 1996om indbyrdestilnærmelseaf
medlemsstaternes
lovgivning om jernbanebefordringaf farligt gods. Hovedindholdeti dette
direktiv, der skulle være implementereti de respektivenationalelovgivninger inden den 1.
januar 1997, er, at RID-regelsættet,der gælder for internationalejernbane-transporteraf
farligt gods, også skal gældefor rent nationaletransporter. Dette får ingen større praktisk
betydning for transporter af farligt gods i Danmark, da RID-regelsættet,med meget få
undtagelserogsåhar været brugt for nationaletransporterher i landet i mangeår.

5.4

Nordisk transportgruppe

Siden 1981har de nordiske strålebeskyttelsesog reaktorsikkerhedsmyndigheder
haft en arbejdsgruppe,der behandlerog orientererhinandenom spørgsmålaf fællesnordiskinteresse
i forbindelsemed transportaf radioaktivestoffer. Fra dansksidedeltagerSISog Tilsynet med
NukleareAnlæg. SIShar siden 1992haft formandsskabetmedtilhørendesekretariatsfunktion
for transportgruppen.
Der har undtagelsesvisikke væretafholdt mødei arbejdsgruppeni 1996. Medlemmernehar
dog lejlighedsvis konsulterethinandeni det daglige arbejde.
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Dansk kontaktudvalg

I Betænkningnr. 1128om transport af farligt gods fra 1988blev det anbefalet,at der - for
at sikre fortsættelsenaf et nært samarbejdemellem de involveredemyndigheder- etableredes
et ståendekontaktudvalg mellem repræsentanterfor de berørte myndigheder. Dette kontaktudvalgblev oprettetsammeår og bestårnu af repræsentanter
for følgendemyndigheder:

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Beredskabsstyreisen,
Kemisk laboratorium
Beredskabsstyreisen,
Skadeforebyggelse
DSB, Sikkerhedog godkendelser
Færdselsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Rigspolitichefen,Færdselspolitiet
StatensInstitut for Strålehygiejne
StatensLuftfartsvæsen
Søfartsstyrelsen
Traftkministeriet

Udvalget refererer til Trafikministeriet. Der har i 1996væretet enkelt møde i udvalget. På
mødetdrøftedesfrem for alt TrafIkministerietsbekendtgørelse
nr. 762 af 20. august1996om
vejtransportaf farligt godsog denhertil hørendenye teksttil ADR-konventionenpr. 1. januar
1997. Konventionstekstener som hidtil udarbejdeti FN-regi i Geneve,og indeholdernu nye
bestemmelserom bl.a. uddannelseaf chauffører, der kører med farligt gods, og om krav til
sikkerhedsudstyr,der skal medbringesunder kørslen. Endnu ved udgangenaf 1996var der
ikke skabtklarhed om, hvorledesmanher i landeti praksiskan iværksættealle bestemmelserne om de to ovennævnteemner.

Sombeskreveti 93-redegørelsenom 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. 20.000transporterom året af undtageIseskolliskønnesdet, at halvdelenudgøresaf transporteri forbindelsemed distribution
af røgdetektorer.De ca. 25.000 årlige transporteraf type A kolli udgøresprimært af trans-

porter af åbneradioaktivekilder til sygehuseog forskningslaboratorier.De ca. 5.000 årlige
transporteraf type B kolli drejer sig medganskefå undtagelserom transportaf gammaradiografiudstyr (B(U)-kolli). Blandt disseundtagelserer transporternefra Canadamed skib og bil
af nye radioaktivekilder til de tre danskebestrålingsanlæg
og transportretur af brugtekilder.
Omfangetaf disse transporterer vist i tabel 2.

Tabel1. Transporteraf radioaktivestoffer til sygehuse,industri m.v.
Forsendelsestype

Antal kolli pr. år
(overslagsmæssigt)

UndtagelseskoIIi

20.000

Type A kolli

25.000

TypeB kolli

5.000
50.000

Totalt

Tabel 2. Transporter af radioaktive stoffer til/fra danske bestrålingsanlæg
Materiale

Kobolt-60

Antal transporter

Kollitype

1992

1993

1994

1995

1996

B

3

2

1

1

l

Omfangetaf transporter af nuklearematerialer til og fra ForskningscenterRisø de seneste
5 år er vist i tabel 3. I 1996er der ikke gennemførtsådannetransporter.
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, som omtalt i kapitel 4, kræver forhåndsmeddeleIsefor hver enkelt transport, er med 6 transporter i 1996 yderligere reduceret i forhold til tidligere. Disse transporterforekommerdels fra ABB's brændselsfabriki Vasterås
i Sverige og dels fra to brændselsfabrikkeri Tyskland. Transporternekøres gennemDanmark ad landevej fra Frederikshavntil Padborgeller modsat eller via Rødby/Helsingør.
Samtidig er der med 10 transporter af ubestråleturandioxid i 1996 sket en stigning i antallet af transporter den modsattevej. Det samledeantal transittransporteraf nukleare
materialer har i 1996 været 19, hvilket udgør 1/3 af det hidtil størsteantal i 1993.
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Tabel 3. Transporter af nukleart materialetil/fra ForskningscenterRisø
Kollitype

1992

1993

1994

1995

1996

Brugt reaktorbrændsel

B

o

o

1

o

o

Prøver af bestrålet
brændsel

B

3

o

o

o

o

Uransilicid
(ubestrålet)

B

o

6

o

2

o

Tungt vand
(LSA-ll)

IP-2

o

1

1

1

o

Materiale

Antal transporter

Tabel 4. Vej- ogjernbanetransporteraf nukleart materialei transit gennemDanmark
Kollitype

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

B

o

4

2

3

o

o

1

Ubestråletbrændsel

A

28

36

38

46

17

12

6

Urandioxyd
(ubestrålet)

A

o

o

6

6

2

o

10

Uranhexafluorid
(ubestrålet)

A

1

o

1

l

o

o

o

Uranholdigt affald
(ubestrålet)

1P-2

o

2

l

4

6

8

1

Bestråledereaktorkomponenter

B

o

o

o

o

2

o

1

Materiale

Prøver af bestrålet
brændsel

Antal transporter

Endelig er der i tabel 5 for perioden 1992-1996vist antallet af forhåndsmeddelelser,som
SIS har modtaget i henhold til transportbestemmelserne,
antallet af givne transporttilladelser fra danske myndigheder samt antallet af beholdergodkendelser
givet af SIS. Forhåndsmeddelelserne
omfatter bl.a. de transporter, hvortil der er givet tilladelser, og den
enkelte forhåndsmeddelelse
kan også omfatte mere end et enkelt køretøj ved vejtransport.
Tilsvarendekan en enkelt tilladelse omfatte flere transporter.
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Tabel 5. Forhåndsmeddelelser,
transporttilladelserog godkendelser henhold til transportbestemmelser
ForhåndsmeddeIeIser
/ transporttilladelser/beboIdergodkende
Iser

Antal
1992

1993

1994

1995

1996

Til/fra/i DK

3

Il

3

3

l

Transit

54

45

31

20

19

SIGYN

5

11

10

11

15

Transporttilladelser
jernbane

Til/fra/i DK

o
o

o

o
o

o

Transporttilladelser
luft

Til/fra/i DK

o
o
o
o
o
o
o

2

o
o

2

o

o
o

2

8

5

o
o
o
o

o
o
o
o

Forhåndsmeddelelser
om transport

Transit

Transit
Overflyv

Til/fra/i DK

Transporttilladelser

sø

Transit
Til/fra/i

Transporttilladelser
vej

Transit

Beholdergodkendelser
Beholdergodkendelser,

B(U)-1973

-

DK I

o
o
o

1

o

1

4

o

1

o
o
o
o

5

6

Il

12

16

38

,.

o

o

o

o

I de internationalebestemmelserfor lufttransport (ICAO-TI) er der fra dansk side i 1990
indført en særregelfor flyvning i dansk luftrum inklusive Færøerneog Grønland. Hvor
der for visse forsendelsernormalt kun krævesforhåndsmeddelelse
til de danskemyndigheder eller tilladelse herfra i tilfælde af planlagt start eller landing på dansk område, er
der med den danskesærregelindført krav om forudgåendetilladelse for start, landing og
overflyvning for bl.a. fissile stoffer. Antallet af sådannetransporttilladelsertil overflyvning af dansk område har været 5 i 1996 mod 8 i 1995. Tilladelsernehar omfattet transport af nyt ubestråletbrændselfra vesteuropæiskelande til kernekraftværkeri USA samt
transport af uranhexafluoridfra Frankrig til USA. Afsendereog transportørerhar søgt om
tilladelserne, da overflyvning af Grønlandkunne komme på tale.
Som omtalt ovenfor er det efter gældenderegler de færreste transporter af radioaktive
stoffer, der kræver godkendelseeller forhåndsmeddelelse.SIS bliver dog på forskellig
måde orienteret om transporter af især lidt større aktivitetsmængder,som går i transit
gennemeller passererDanmark. Det har i 19% i alt drejet sig om 28 sådanneforhånds-
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amneldelser,11 vejtransporterog 17 søtransporter.Det har f.eks. drejet sig om vejtransport
fra Tysklandtil Sverigeaf uranholdigtprocesaffaldfra produktionaf brændselselementer,
om
skibe af forskellig nationalitetmed uran, som passerergennemStorebælteller Øresund, og
om sejladsmed Sigyn med driftsaffald med lav specifik aktivitet fra kernekraftværkernei
Barsebackog Ringhals til det svenskeaffaldsdeponii Forsmark nord for Stockholm (5
sejladser).

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 radioaktive stoffer eller til alvorlig stråleeksponeringaf personer.Der er
heller ikke i Danmark sket egentligetrafikulykker med transportmidler(bil, fly, skib, tog),
hvor forsendelser med radioaktive stoffer har været involveret. Uheld og hændelserer
indtruffet eller er blevet erkendt i et vist omfangi forbindelsemed håndteringog omladning
af sådanneforsendelser.Antallet af dennetype uheld varierer fra år til år og ses, som man
måtteforvente, især på steder,hvor det størsteantal af 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.
Oversigten i tabel 6 omfatter i alt 15 uheld og hændelseri perioden 1987-1996med det
størsteantal i henholdsvis1989(5 tilfælde) og 1993(4 tilfælde). I 1996er der ikke sketnoget
uheld. Uheldeneog hændelserne,der er vist i tabel 6, har kun omfattetundtagelseskolliog
type A kolli bestemtfor sygehuseog forskningslaboratorierog har, somnævnt,væretkoncentreret om Kastrup Lufthavn og et par jembanestationer.I mere end halvdelenaf tilfældene
er de radioaktiveforsendelserblevet tabt påjorden og/eller blevet kørt over af bagagevogne,
trucks og lignende. I to tilfælde er kolliet bortkommet og i et tilfælde blevet stjålet. Det
pågældendetyveri blev begåeti Norge, men først opdagetved ankomstaf det ufuldstændige
kolli i Kastrup Lufthavn. Gennemblødtyderemballageaf pap er rapportereti 3 tilfælde og
medførtei det ene tilfælde, at den indre, lukkedebeholderfaldt ud. I et tilfælde blev der af
afsenderenanbragten forkert komponent(tøris) i den indre, tætlukkedeblikdåse i et kolli,
hvilket medførteat blikdåsensprængtesunder midlertidig opbevaringhos transportøren,og
at radioaktivitetsindholdetblev spredt i lokalet.
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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 denydre emballagemed deraf følgende
kortere afstandtil den indre emballage.I tre tilfælde er der konstateretudslip af radioaktive
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.

Tabel 6. Oversigtover rapporteredeuheld m.v.
Antal uheld pr. år
1987

1988

1989

1990

1

1

5

o

1991

1992

1993

1994

1995

1996

2

4

o

1

o

Kolli-type
Undtagelses

lP

A

B(U)

B(M)

6

o

9

o

o

Transportrnåde/omladning
Banegård

Færgehavn

Lufthavn

Vejterminal

4

1

8

2

Hændelsemed kolli
Tabt/kørt over

Bortkommet/stjålet

Våd yderemballage

Forkert komponent

Andet

5

3

3

l

3

Konsekvenserfor kolli og omgivelser
Forøget stråling

Udslip til indre

Udslip til ydre

Ingen

Ukendt

7

3

2

5

3
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8.

Det væsentligsteformål medtransportbestemmelseme
er at beskyttepersonermod virkningen
af stråling. Danskeog udenlandskeerfaringer fra mereend30 års transportvirksomhedviser,
at dettemål er nåetmed megetstor margen.Dennekonklusioner baseretpå målte stråledoser
til transportpersonale,på beregningeraf stråledosertil transportpersonaleog til befolkning
fra den rutinemæssigetransport af radioaktive stoffer samt på gennemgangaf rapporterede
uheld under transport af radioaktive stoffer.
Der er i Danmark meget få personer, der som hovedbeskæftigelse
udfører transport af
radioaktive stoffer, og for hvem der er stillet krav om brug af persondosimeter.Den årlige
stråledosistil dissepersonersom følge af deresarbejdeudgør mindre end eller omkring en
tiendedel af dosisgrænsenfor stråleudsattearbejdstagerepå 50 mSv (millisievert) pr. år.
Undtaget herfra er dog en enkelt transportvirksomhed,hvor der i 1996 er registreret en
persondosispå 9,8 mSv. Dennestråledosisskyldesførst og fremmesttransportog håndtering
af kolli indeholdendeisotopgeneratorertil sygehusene.Der er derudoveri Danmark en del
personer, som under deresarbejdemed radioaktive strålekilder bærer persondosimeter,og
som selv foretagertransportmed bil af apparaturetindeholdendede radioaktivestrålekilder.
Dette gælderbl.a. operatører,der udfører gammaradiografi.De individuelle stråledosertil
dissepersonerfra transporterneudgør en megetlille del af dosisgrænsenog en lille del af
deres samledeerhvervsmæssige
bestråling. Den nævntedosisgrænsepå 50 mSv pr. år vil
blive nedsattil 20 mSv pr. år i en ny dosisgrænsebekendtgørelse,
som forventessat i kraft
ved årsskiftet 97/98.
Enkeltpersoneri befolkningener generelti langt størreafstandfra de radioaktiveforsendelser
end transportarbejdemeog modtagerderfor en betydelig mindre stråledosisend disse, og
dermedogsåen megetlille brøkdel af dosisgrænsen
for befolkningenpå 5 mSv pr. år (denne
dosisgrænsevil blive nedsattil 1 mSv pr. år i den nye bekendtgørelse).
Der er ikke i Danmarkgennemførtberegningerover befolkningensstråleudsættelse
somfølge
af transportaf radioaktivestoffer. Udenlandskeberegningerbekræfterimidlertid ovenstående
og vil, under hensyntagentil væsentligeforskelle i omfangetaf transporteri landene,også
kunne overføres til danske forhold. F.eks. har National Radiological Protection Board
(NRPB), der er en officiel britisk institution, som rådgiver de britiske myndighederog den
britiske regering i strålebeskyttelsesmæssige
spørgsmål,i 1991 rapporteret sådannebereg-
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ninger (NRPB-R255).NRPB's beregningerviser, at den samledestråledosis(kollektiv dosis,
summenaf alle individuelle stråledoser)til alle transportarbejderei Storbritannienfra transport af radioaktive stoffer, herundernuklearematerialer, er ca. 400 man mSv pr. år. Transporterne af radioaktive stoffer til sygehuseog industri samttransport i forbindelsemed eksport af sådannestoffer udgør mere end 90 % heraf. Den samledestråledosistil den britiske
befolkning er beregnettil ca. 50 man mSv pr. år, hvoraf de radioaktivestoffer til sygehuse,
industri m. v. og de nuklearematerialerhver bidrager med halvdelen.Det skal bemærkes,at
Storbritannienhar en udbyggetnuklearindustri medet betydeligtantaltransporteraf nukleare
materialer, ligesom en af verdens størsteproducenteraf radioaktive stoffer til sygehuse,
industri m.v. er beliggendei Storbritannienog har en betydelig eksport til andre lande.
Uheld og hændelser under transport af radioaktive stoffer i Danmark de sidste 10 år er
nænnere 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 finde i afsenderens svigtende kontrol af dele af de benyttede transportemballager eller mangelfuld kontrolmåling af kolli før afsendelse.
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