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Der anvendes i samfundet i dag radioaktive stoffer i et meget betydeligt omfang, et omfang
som nok ikke er alment kendt. Radioaktive stoffer transporteresdagligt med bil, med jernbane,
med fly og med skib. Transittransporter gennem Danmark af ubestrålet uranbrændsel m. v. til
og fra Sverige har i de senesteår tiltrukket sig særlig opmærksomhedi pressen. Indenrigsministeren har på denne baggrund i 1993 anmodet Sundhedsstyreisen ved Statens Institut for
Strålehygiejne (SIS) om at udarbejde en årlig redegørelse om transport af radioaktive stoffer
i Danmark. Udarbejdelsen af en årlig redegørelsehar også været medtaget som et resultatkrav
i Kontraktstyringsaftalen for StatensInstitut for Strålehygiejne 1994 - 1996,somi januar 1994
blev indgået mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsstyreisen.
De fire første årlige redegørelser
til Indenrigsministerietdækkedeårene1993, 1994, 1995og

1996.Den førsteredegørelseindeholdti tillæg til aktuelleforhold for 1993ogsåen generelbeskrivelseaf brugenog transportaf radioaktivestoffer i Danmarksamtaf reglerneherfor.
Redegørelsenfor 1997følger nedenfor. I denneer der, som det ogsåvar gældendefor 94-,
95- og 96-redegørelsen,
kun redegjortfor brugenog transportaf radioaktivestoffer i Danmark
samtfor gældendereglerherfor i det omfang,der er sketændringeri forhold t il den generelle
beskrivelsei 93-redegørelsen.

Omfangetog karakterenaf brugen og transportaf radioaktivestoffer her i landeter i det væsentligsteuændreti forhold til tidligere år. Antallet af vej- og jembanetransporteraf nukleart
materiale i transit gennemDanmark har i 1997har været uforandret i forhold til 1996. En
statistik for dissetransporterer givet i kapitel 6.

Det danskeregelsætfor transportaf radioaktivestoffer genereltog for de enkeltetransportmåder er i det væsentligste
uændreti forhold til 1996.En enkelt ændringer dog gennemførtfor
søtransportområdet.

Trafikministeriet har udsendtbekendtgørelsenr. 355 af 12. maj 1997om standardreglement
for overholdelseaf orden i danskehavne.Heri bestemmes,at skibe, der transportererfarligt
gods,herunderradioaktive stoffer, mindst 24 timer før ankomstskal anmeldesådantgods til
havnemyndigheden.
Anløb af havnenmå ikke, bortsetfra nødstilfælde,ske før havnemyndighedenstilladelse er givet.

4.1 Generelt
StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS),somer en afdelingi Sundhedsstyrelsen,
fungererefter
aftale med de øvrige transportmyndighedersom dansk kompetentmyndighedi forhold til
gældendebestemmelserfor transport af radioaktivestoffer. Dette indebærer,at SIS er den
enestedanskemyndighed,der kan godkendetransportemba1lager
og radioaktivt stof i speciel
form (indkapsling af det radioaktive stof). Med hensyntil udstedelseaf transporttilladelser,
hvor detteer krævet i transportbestemmelserne,
indsendesalle ansøgningeruansettransportmådentil SIS, som foretageren 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.
SomkompetentmyndighedmodtagerSIS endviderealle
forhåndsmeddelelser
om transporter,der berørerdanskområde.
Da der ikke produceres transportemballagertil type B kolli her i landet, har SISIS godkendelser
af transportemballagerhidtil kun omfattet udenlandskekonstruktioner og fortrinsvis emballager
til ubrugt og brugt reaktorbrændsel samt til forskellige mellemprodukter til fremstilling af
reaktorbrændsel. Sådanne godkendelser gennemføres derfor normalt ved, at SIS validerer
godkendelsescertifikatet fra den kompetente myndighed i oprindelseslandet for transportemballagen. Som supplerendevilkår stilles der krav om, at alle transporter med den pågældende
kollitype, der berører dansk område, skal forhåndsanmeldes til SIS i hvert enkelt tilfælde,
selvom dette ikke nødvendigvis er et krav i transportbestemmelseme. Desuden er det et
generelt krav, at uheld og lignende snarest muligt skal meddeles til SIS.

Radioaktiveforsendelsermed tilhørendetransportdokumenter,
benyttedetransportmidlerog
transitopbevaringssteder
samtvirksomheder,der udvikler, tilvirker og vedligeholderkildeindkapslinger og transponemballager,er underlagt tilsyn af SIS. SIS skal til enhver tid have
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også omfattet 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 gennemførelsen
af den enkelte
transport er truffet de nødvendigeaftaler i dennehenseende.Danmarkhar tiltrådt den internationaleKonvention om fysisk beskyttelseaf nukleart materiale,og TNA specificerersine
krav til transportørernei henholdtil dennekonvention.Tilsynetskrav indebærerovervågning
samten forpligtelsetilløbende rapporteringtil TNA. De nærmeredetaljerkendeskun af TNA
og transportøren.Dagenfør gennemførelsen
af en transportaf fissile stoffer underretterTNA
direkte de berørtepolitiregioner.

4.2 Transport af brugt reaktorbrændselfra Risøtil USA
Brugt reaktorbrændselfra forsøgsreaktorenDR3 på ForskningscenterRisø er igennemstørstedelenaf reaktorensdriftstid (37 år) med jævne mellemrumblevet sendttil USA. Senest
foregik dette i 1994og blev udførligt omtalt i redegørelsenfor 1994.
Når reaktorbrændsleter brugt, dvs. har drevetreaktoreni en periodepå knapet år, indeholder
det i tillæg til det tilbageværendeuran ogsånydannederadioaktivestoffer fra spaltningenaf
uranetsamtplutonium. Radioaktivitetenfra spaltningsprodukterne
i brændselselementerne
er
temmelig stærk, og brugte brændselselementer
betegnestraditionelt som højradioaktivt
materiale. Det resterendeuran kan i øvrigt genbruges,og det brugte brændseler derfor pr.
definition ikke affald.
Det uran, som er benyttet ved fabrikationen af brændselselementeme,
er af amerikansk
oprindelse, og der foreligger fra gammeltid aftaler om, at USA tager de brugte brændselselementertilbage. Dette gælderikke blot Risøsbrændsel,menogsåforsøgsreaktorbrændsel
fra
de fleste forsøgsreaktoreri den vestligeverden. Da oplagringskapaciteten
på Risø for brugt
brændsel er begrænset,er der behov for transport til USA med nogle års mellemrum. Af
praktiskeog økonomiskehensyntilstræbesdet at koordineretransporternefra Europatil USA,
såledesat der på den enkelte sejladsmedbringestransportemballagerfra flere europæiske
forsøgsreaktorer.
I begyndelsenaf 1997henvendteRisø sig til SIS med foreløbigeoplysningerom en transport
fra Risø til USA senerepå året. Risøønskedeat afsendeto transportbeholdere
med tilsammen
61 brændselselementer
fra DR3. De to beholdereskulleforsendesi hver sin standard-container.
Der blev holdt et indledendemødemellem Risø, SIS og Transnucleaire.Sidstnævnteer et
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fransk speditions-og transportfirma, som er overordnetkoordinator for disse transporter.
Forhold omkring godkendelseraf transportbeholderen
og indholdetblev drøftet.
I begyndelsen af juli var der et nyt møde på Risø mellem de tre ovennævnte parter. Her
drøftedes. hvorledes en samlet transportplan kunne komme til at se ud. og det blev nu oplyst.
at det ville dreje sig om brændsel fra følgende lande: Sverige. Danmark. Tyskland. Italien og
Grækenland. Transnucleaire tilkendegav. at nationaliteten af det skib. som skulle benyttes.
ville blive oplyst snarest. og at der ville blive tale om et skib med godkendelse i henhold til
lNF-koden om sejlads med brugt reaktorbrændsel fra Den internationale Søfartsorganisation
(International Maritime Organization. Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel.
Plutonium and High-Level Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships. IMO Resolution
A.748). INF-koden indeholder tekniske krav til skibets konstruktion. brandsikring. temperaturkontrol af lastrum. fastgørelsesanordninger for lasten. elektricitetsforsyning.

specielle

strålebeskyttelsesforanstaltninger. ulykkesberedskab samt krav til mandskabets uddannelse.
Kort herefter indsendte Transnucleaire til SIS en omfattende sikkerhedsrapport for transportbeholderkonstruktionen for Risø-brændsletsvedkommendesamt ansøgningom dansk validering
(godkendelse)af denne. Der var tale om sammebeholdertype som blev benyttet ved den forrige
transport i 1994 af brændsel fra Risø. Konstruktionen havde i den mellemliggende periode
gennemgåetnogle modifikationer. og derfor var en fornyet godkendelse påkrævet. i oprindelseslandet Frankrig såvel som i D~Rm~ik og andre berørte lande.

En transport af den pågældendeart involverer også Tilsynet med Nukleare Anlæg samt
Søfartsstyrelsen,og SIS var i løbendekontakt med dissemyndigheder.
I novembervar transportplanen
endeligtfastlagt. Ifølge denneskulle et fransk skib først laste
to containeremed italienskbrændseli Cherbourgi Frankrig og derefter gå til svenskhavn og
lasteen containermed svenskbrændsel.Derefterskulleskibetlæggetil i Esbjerg, hvor dansk
og tysk brændselskulle lastessamtidig, to containerefra hvert land. Det tyske brændsel,
stammendefra en forsøgsreaktori Berlin, skulle ankommead landevejtil Esbjerg. Endelig
skulle skI"betsejletil Grækenlandog tageendnuen containerombord, hvorefter kursenskulle
sættesmod USA.
Dette indebar, at SIS i tillæg til godkendelseaf kollikonstruktionenfor Risøsbrændselogså
skulle godkende(validere)kollikonstruktionenfor brændsletfra Italien, Sverigeog Tyskland.
SISmodtogherefternærmereoplysningerom det franskeINF-2 skib samtkopi af den amerikanskevalideringaf de relevantekollikonstruktioner.Da alle nødvendigeoplysningerforelå,
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kunne SIS udstede valideringeme (godkendelser) gældende for dansk land- og havområde.
Tilsynet med Nukleare Anlæg udfærdigede en plan til fysisk beskyttelse, gældende for såvel
den danske vej/søtransport til Esbjerg og den tyske vejtransport fra grænsen til Esbjerg som
sejladsenud i internationalt farvand. Planen indeholdt bestemmelserom eskorte og om løbende
rapporteringer. Søfartsstyrelsenforetog en inspektion af skibet i den svenske havn, dvs. sidste
udenlandske havn før anløb af dansk havn.
SIS besigtigede den tyske transport, som bestod af to lastbiler med hver sin container samt en
ledsagebil, ved ankomsten til grænseovergangeni Padborg. Transporten fra Risø, som også
bestod af to lastbiler og en ledsagebil, blev besigtiget før lastningen i havnen i Esbjerg. Ved
begge besigtigelser blev transponpapirer og afmærkningen af lastbilerne gennemgåetog fundet
i orden. SIS foretog endvidere en kontrolmåling af gamma- og neutronstrålingen på siderne af
containerne. Måleværdierne, som var meget lave, svarede helt til de af afsenderen angivne.
Den ene tyske lastbil ved grænsestationeni Padborg er vist i figur 1.

Ved ankomstentil det franskeskib i Esbjerg havn mødteSIS repræsentanter
for speditions/-

Fig. 1 Tysk lastbil med brugt forsøgsreaktorbrændselved grænsestationenved
Padborg
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transportfirmaetTransnucleaire,for skibsmæglerenog for EsbjergRedningsberedskab
m.fl.
Lastrum og øvrige dele af skibet blev besigtiget. Om bord fandtesuddannetpersonaleog
måleudstyr til strålingsovervågning.Lastningenog surringenaf de to danskeog de to tyske
containernesamtmontageaf vejrdækketblev overværet.Efter nogletimers forløb var alle ombordtagningsoperationertilendebragt, og skibet fortsatte sejladsenmod Grækenland.Det
franskeskib M/S Bouguenaismed de to containerefra Risøpå kajen klar til lastning er vist i
figur 2.

4.3 Transportemballager til nyt reaktorbrændsel
I september1997udsendteden franskekompetentemyndighed(Autorite de SfueteNucleaire)
et brev, hvori man rejstetvivl om, hvorvidt kollitypetestningenfor vissetransportemballager
til nyt (dvs. ubestrålet)reaktorbrændsel
for kemekraftværkervar blevetudført på korrekt måde
i henholdtil de internationalebestemmelser.
Brevet var stilet til myndighedernei en række lande i hele verden, hvor de pågældende

Fig. 2 Lastbilerne fra Risø på havnen
Bouguenais

Esbjerg før lastningen på det franske skib
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transportemballager
blev brugt eller var blevetbrugt, heriblandtDan~rk. Somnævnti kapitel
6 foregårder transittransportgennemDanmarkaf nyt reaktorbrændseltil kernekraftværkeri
vore nabolande,og SIS reageredemeddet sammepå den nye situation. Kollikonstruktioneme
for de emballager,somvar eller havdeværetgodkendttil brug i Danmark,har USA henholdsvis Tyskland som oprindelsesland,og SIS skrev til myndighedernei disselande og bad om
deressti1~gen

snarestbelejligt. SamtidigtilkendegavSIS i skrivelsen, at man overvejede

at tilbagetrækkede danskevalideringer (godkendelser)af de pågældendekollikonstruktioner.
Kopi af disseskrivelser fra SIS blev sendttil berørtemyndighederi andrelande.
Nyt reaktorbrændsel(dvs. brændsel,som ikke har væretinvolveret i en nuklear kædeproces
i en reaktor)er megetsvagtradioaktivt. Endvidereforeligger brændselsmaterialet,
urandioksyd, i keramiskform og indkapsleti stålrør af høj kvalitet. Dettebetyder,at mani praksisikke
får nogenstråledosisaf betydningved håndteringaf nye brændselselementer.
Den risiko, som
er påpegetaf den franskemyndighed,beståri det væsentligei, at emballagenmåskeikke er
robust nok til at forhindre ødelæggelseaf brændsleti en ulykkessituation, hvorved der
efterfølgendeeventueltvil kunneske en nuklear kædeproces,som i et ultrakort tidsrum kan
medføreen sundhedsfarligstråledosistil personeri nærheden.
Tvivlen, som er blevet rejst fra fransk side, drejer sig om, hvorvidt afprøvningenaf eksemplareraf de aktuelle kollikonstruktionerer foretagethelt så tilbundsgåendesom kræveti
de internationaleog nationalebestemmelserfor transport af radioaktivt, fissilt materiale.
På dettetidspunktforelå der hos SIStre ansøgningervedrørendetransport i danskterritorium
af nyt reaktorbrændsel.En af ansøgningerne
drejedesig om mulig overflyvning af Færøerne
og Grønlandpå vej fra Tyskland til USA med kolli af en af de konstruktioner,som er omtalt
i brevet fra Autorite de SftreteNucleaire. Ansøgningenblev afslået indtil videre med henvisning til det netopmodtagnebrev fra Frankrig. Ansøgningenblev ikke fornyet.
De to andre ansøgningerdrejede sig om vejtransport gennemDanmark af denne type af
materiale.Beggedisseansøgningerblev i oktober 1997afslået,den ene med henvisningtil,
at kollikonstruktionen var meget lig en af de konstruktioner, som var nævnt i den franske
skrivelse;den andenfordi SISikke var indforstået med de afhjælpendeforanstaltninger,som
var foreslåetaf afsenderen.
Ved udgangenaf 1997 var der endnuikke sket en afklaring af sagen.Der har i flere lande
væretdrøftelsermellemberørteparterpå såvelmyndigheds-somindustrisiden;men situationen

~

er på internationalt plan stadiguklar. Sidenbegyndelsenaf oktober 1997har der ikke været
transportergennemDanmarkaf nye brændselselementer
eller dele heraf.
I januar 1998trak SISde gældendevalideringer(godkendelser)
tilbage indtil videre, fordi der
endnuikke var modtagetsvar fra USA og Tyskland, og fordi der fra svenskmyndighedi en
skrivelsefra medio december1997var rejst tvivl om endnuen kollikonstruktion, der ikke var
omfattet af førnævntebrev fra september1997fra den franskemyndighed.

S.lIAEA
Det InternationaleAtomenergiagentur(IAEA) i Wien udarbejdersom nævnt i kapitel 3 retningslinier for transportaf radioaktivestoffer, somdannerudgangspunktfor internationaleog
nationale, herunderdanske,bestemmelserfor transportaf radioaktive stoffer. Det er 1985udgave af disse retningslinier, som i dag dannerudganspunktetfor de nævntetransportbestemmelser("Bestemmelserfor SikkerTransportaf RadioaktiveStoffer", IAEA SafetySeries
No. 6, 1985Edition). IAEA ISretningslinierrevideresmedca. 10 års mellemrumpå grundlag
af indhøstedeerfaringerog den teknologiskeudvikling. Arbejdet med den næsteudgave,som
blev påbegyndtkort tid efter færdiggørelsen
af 1985-udgaven,blev afsluttet sidst i 1996med
publiceringenaf IAEA SafetyStandardsSeriesNo. ST-1, Regulationsfor the SafeTransport
of Radioactive Material, 1996 Edition. Den nye 1996-udgave,som er nærmereomtalt i
transport-redegørelsen
for 1996vil danneudgangspunktfor de kommenderevisioneraf internationaleog nationalebestemmelser
for transportaf radioaktivestoffer. Internationaltarbejdes
der på at hannonisereikrafttrædelsesdatoen
for de kommendenye transportbestemmelser
for
alle 4 transportmåder(jernbane,luft, sø og vej) til den 1. januar 2001.
Efter færdiggørelsenaf 1996-udgavenhar der ikke i 1997været afholdt plenarmøderi IAEA
med deltagelseaf nationaledelegationer.

5.2 IMO
I maj/juni foregik det 68. mødei FN's søfartsorganisation
IMO's Maritime Sikkerhedskomite
(MSC) i London. På dagsordenenvar, som i tidligere år, INF-koden om sikker transport af
brugt reaktorbrændsel,plutonium og højradioaktivtaffald. Søfartsstyrelsendeltog fra dansk
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side.
Forud for mødet i MSC var der mødei EU-kommissionenfor at samstemmeholdningentil
detteog andrespørgsmålvedrørendesikker søfart. Koden er i sin nuværendeform gældende
i Danmarkog Frankrig, og flere andreEU-Iandeer på vej til at gøre den obligatorisk. Op til
mødeti EU-kommissionenfremkom Irland med en anmodningtil de øvrige EU-Iande om at
støtte fire forslag til stramninger af INF-koden. Forslagene, som generelt blev positivt
modtaget,tilsigter at gøre koden obligatorisk; at foretageen løbendesikkerhedsvurderingaf
koden; at kræve udvidet forhåndsanmeldelse;
samt at klargøre erstatningsbestemmelserne
i
tilfælde af ulykke.
I åretsløb blev der nedsaten udvidetarbejdsgruppe
meddeltagelsefra IMO, IAEA og UNEP
(United Nations EnvironmentProgramme),som skal foretageen grundig sammenstillingaf
litteraturstudiervedrørendedenmulige strålebelastning
af menneskerog miljø fra sejladsmed
dissetyper af radioaktivt stof. Danmarkhar ikke deltageti dennearbejdsgruppe.

5.3 EU
I EU-regi har Kommissioneni 1981efter opfordringfra Europa-Parlamentet
nedsaten arbejdsgruppevedr. transportaf radioaktivestoffer. Gruppener rådgivendeover for Kommissionen
og tjener samtidigsomforum for gensidigorienteringmellem EU-Iandene.Gruppenrådgiver
ogsåKommissionenmed hensyntil fordeling af midler til sikkerhedsmæssige
forsknings- og
udviklingsprojekter i transportforskningsprogrammet.
Gruppen holder 1-2 møder om året.
Medlemmerneer repræsentanter
for de myndighederi medlemslandene,
der er ansvarligefor
tilsyn med transport af radioaktivestoffer. SIS deltageri gruppensarbejde. Der har i 1997
væretafholdt to møder, i maj og i september.
Arbejdsgruppenstredje rapport om transportaf radioaktivestoffer i EU oversendtesi april
1996til Rådetog til Europa-Parlamentet.
I resumeetherfra konstateresbl.a., at dendosis som
arbejdstagereinden for transport og den almindeligebefolkning modtager som resultat af
transportoperationerinvolverenderadioaktivestoffer normalt er lav og et godt stykke under
de fastsattemaksimumsgrænser,
samtat af de uheld, der skerunder transporter,er der kun få,
der overhovedetfår nogenvæsentligestrålingsmæssige
følger. Som undtagelseherfra nævnes
nogle få uheld (uden for Danmarksgrænser)i forbindelse med radiograflkilder, der har
medført alvorlig overeksponering.
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Ved mødet i maj 1997 behandledesdet foreliggendeudkasttil gruppensfjerde rapport om
transport af radioaktive stoffer i EU. Det var hensigtenat udsendefjerde rapport kort efter
tredje rapport, idet der er kommet mangenye bestemmelserpå områdetog en øget interesse
for rapportenhos Rådetog Europa-Parlamentet
samthos interesseorganisationer.
Det blev nævntfra Kommissionensside, at man har overvejelserom at gøre efterlevelseaf
INF-kodenobligatorisk i EU-Iandene.Man vil dog afventeudviklingen inden for IMG, hvor
der foregår mangesidedeforhandlingerom dette emne.
Der blev fra fransksideberettetom et uheld,hvor enjernbanevognmedbrugt reaktorbrændse
l
blev afsporetunderrangeringved ringe hastighed.Der sketesom forventeligt ingen skadepå
transportemballagerne
eller på indholdet,og såledesintet udslip af radioaktivitet. Uheldetgav
anledningtil en stor indsatsog betydelig opmærksomhed.
Der var statusrapporteringervedrørendeigangværendeog konunendetransportrelaterede
forsknings-og udviklingsprojekter. I dennedel af mødetdeltog nogle få repræsentanterfor
kemekraftindustrien(FORATOM Nuclear Transport Working Group), som redegjordefor
situationeni deresorganisation.I denneforbindelseblev det fra Kommissionenssideslåetfast,
at man fremover, efter ønskefra flere af den ståendearbejdsgruppesmedlenuner,kun vil
invitere FORATOM til deltagei de deleaf arbejdsgruppens
møder,hvor der behandlesemner,
som direkte berørerdenneorganisation.
Ved mødeti september1997blev der lagt sidstehånd på arbejdsgruppens
fjerde rapport om
transport af radioaktive stoffer i EU. SamtidigredegjordeKommissionenfor arbejdetpå en
oversendelsesskrivelse
til Rådetog Europa-Parlamentet.
Påtysk initiativ var der en indledendedrøftelseaf kvalitetssikringsspørgsmål
i forbindelsemed
godkendelseaf emballagerfor vejtransport, frem for alt vedrørendenukleart materiale. I
Danmarkseriefremstillesder megetfå transportemballagertil radioaktivt stof, og disseer til
mindre kilder til industriel og medicinskanvendelse.
Endviderevar der en ligeledesindledendedrøftelseaf, at der i vissemedlemslande
praktiseres
strengerekrav i forbindelsemedtype B(U)-emballagerend hvad der fremgår af de internationalebestemmelser.
Dennesagvedrøreri almindelighedkraftige strålekilderog emballagertil
nukleart materiale.
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af mødernediskuteredesemnerspecieltvedrørenderadioaktivestoffer
Iværksættelsen
af nye, europæiskereglerom føreruddannelse
m.m. i forbindelsemed vejtransport af farligt gods er blevet drøftet. BeredskabsstyreIsen
har nu godkendt kurser i
stykgodgodskørsel
med farligt godssamtspecialkurservedrørendetanktransporthenholdsvis
transportaf radioaktivestoffer. BeredskabsstyreIsen
har endvidereoprettetet chaufførregister,
såledesat uddannedechaufførernu bliver registreretpå edb.
Endviderehar man i udvalgetdrøftet beredskabsforholdi forbindelsemed tunneler, herunder
erfaringerfra øvelser.Trafilaninisteriethar oplyst, at man ikke ønskeret genereltforbud mod
farligt gods i tunneler.
Udvalgethar arbejdetviderepå revisionaf folderen "Hvad skaldu vide, når du sender farligt
gods". Trafikministeriet står for udarbejdelsenaf folderen.
Trafi1m1ini~teriet
har i udvalgetnævnt,at EU-direktiv 96/35ÆF om sikkerhedsrådgiverefor
transportmedjernbaneeller ad vej eller indre vandvejeaf farligt gods,er vedtagettil ikrafttrædelse den 1. januar 2000. Trafikministeriet står for implementeringenaf direktivet i dansk
lovgivning.

-

5.6 RTSG Radioactive Transport Study Group
I tillæg til de foran nævnte,internationaleorganisationerpå områdettransportaf farligt gods
findes der en sagkyndiggruppe, somalenebeskæftigersig med radioaktive stoffer og hvori
udelukkendedeltagernationalekompetentemyndighedersamtIAEA. Dennearbejdsgruppe,
som har betegnelsenRadioactiveTransportStudy Group (RTSG), har væretvirksom i 20 år
og bestårfor nærværende
af ca. 20 kompetentemyndighederfra hele verden. Gruppenmødes
ca. hvert andet år, eller ad hoc, og udgør et forum for faglige, interne drøftelser mellem
transportmyndighederne.
I 1997blev SISoptageti dennearbejdsgruppe,og på gruppensmøde
i oktobermånedvar der lejlighed til at diskuteredenproblematikom sikre transportbeholdere,
som kort forinden var bragt op af den kompetentemyndighedi Frankrig. Dette spørgsmål
omtalesi afsnit 4.3.
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Sombeskreveti 93-redegørelsenom transportaf radioaktivestoffer er det kun en lille del af
de gennemførtetransporteraf radioaktivestoffer i Danmark,somSISpå forhåndhar kendskab
til. På basis af bl.a. SIS's kendskabtil indkøb af radioaktivestoffer er der i tabel! givet en
vurdering af omfangetaf transportertil sygehuse,industri, forskningm.v. Vurderingenafviger
ikke fra vurderingeni 93-redegørelsen.Af de ca. 20.000 transporterom året af undtagelseskolli skønnesdet, at halvdelen udgøres af transporter i forbindelse med distribution af
røgdetektorer.De ca. 25.(XX)årlige transporteraf type A kolli udgøresprimært af transporter
af åbne radioaktive kilder til sygehuseog forskningslaboratorier.De ca. 5.000 årlige transporter af type B kolli drejer sig med ganskefå undtagelserom transport af gammaradiografiudstyr (B(U)-kolli). Blandtdisseundtagelserer transporternefra Canadamed skib og bil
af nye radioaktivekilder til de tre danskebestrålingsanlæg
og transportretur af brugte kilder.
Omfangetaf dissetransporterer vist i tabel 2.

Tabel 2. Transporter af radioaktive stoffer til/fra danskebestrålingsanlæg

Omfangetaf transporteraf nukleamaterialertil og fra ForskningscenterRisø de seneste6 år
er vist i tabel 3. I 1997er der gennemførtto transporteraf brugt reaktorbrændseltil USA, jf.
omtalen i afsnit 4.2.
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Tabel3. Transporteraf nukleartmaterialetil/fra Forskningscenter
Risø
Antal transpo~r

Kollitype

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Brugt reaktorbrændsel

B

o

o

1

o

o

2

Prøver af bestrålet
brændsel

B

3

o

o

o

o

o

U ransilicid
(ubestrålet)

B

o

6

o

2

o

o

Tungtvand

IP-2

o

l

l

l

1->

o

Materiale

(LSA-ll) --

*) Fejlagtigt opgivet som O i 1996-redegørelsen

Tabel4. Vej- ogjernbanetransporteraf nukleartmaterialei transit gennemDanmark
Materiale

Prøver af bestrålet
brændsel

Kollitype

~ta1 transporter

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

B

o

4

2

3

o

o

1

3

A

28

36

38

46

17

12

6

7

Urandioxyd
(ubestrålet)

A

o

o

6

6

2

o

10

o

Uranhexafluorid
(ubestrålet)

A

l

o

1

1

o

o

o

o

Uranholdigt affald
(ubestrålet)

IP-2

o

2

1

4

6

8

1

9

BestråledereaktorkomDonenter

B

o

o

o

o

2

o

1

l

Ubestråletbrændsel

Omfangetaf transittransporteraf nuklearematerialergennemDanmarkpå vej og jernbane opgjort somantalletaf køretøjerer vist i tabel4. Transittransporterneaf nyt ubestråletbrændsel
til kemekraftværker,hvortil SIS, som omtalt i kapitel 4, kræverforhåndsmeddelelse
for hver
enkelttransport,har i 1997ligget på sammeniveausomi 1996.Disse transporterforekommer
dels fra ABB' s brændselsfabriki Vasteråsi Sverige og dels fra to brændselsfabrikkeri
Tyskland. TransporternekøresgennemDanmarkad landevejfra Frederikshavntil Padborg
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eller modsateller via Rødby/Helsingør.I 1997har der ikke væretvej- eller jernbanetransport
af ubestråleturandioxyd. Det samledeantal transittransponerad vej af nuklearematerialer har
i 1997 været 24, idet der ud over det i tabellen angivnehar været4 transportermed uranforurenedearbejdsredskaber.
Endeliger der i tabel 5 for perioden1992-1997vist antalletaf forbåndsmeddelelser,
som SIS
har modtageti henhold til transportbestemmelseme,
antalletaf givne transporttilladelserfra
danskemyndighedersamtantalletaf beholdergodkendelser
givet af SIS. Forhåndsmeddelelserne omfatterbl.a. de transporter,hvortil der er givet tilladelser, og den enkelteforhåndsmeddeleisekan ogsåomfattemereendet enkeltkøretøjved vejtransport.Tilsvarendekan en enkelt
tilladelseomfatte flere transporter.
I de internationalebestemmelserfor lufttransport (ICAO-TI) er der fra dansk side i 1990
indført en særregelfor flyvning i danskluftrum inklusiveFærøerneog Grønland.Hvor der for

Tabel5. Forhåndsmeddelelser,
transporttilladelserog godkendelser
i henholdtil transportbestemmelser
Forhåndsmeddelelser
/transporttilladelser/beholdergodkendelser

1m

1993 1994 1995

1996

1997

Til/fra/i DK

3

Il

3

3

l

l

Transit

54

45

31

20

19

28

SIGYN

5

11.

10

11

15

17

Transporttilladelser
jernbane

Til/fra/i DK

o

o

Transit

o
o

o

l

o
o

o
o

o
o

Transporttilladelser
luft

Til/fra/i DK

o

2

o

2

o

o

Transit

o
o

o

o

o

o

o

o
o

2

8

5

8

o
o

o

o

o

o
o

Forhåndsmeddelelser
om transport

av erf1yv .

Transit

o
o

o

Til/fra/i DK

l

4

o
o
o

Transit.

o

l

o

o

o

o
o
o

Beholdergodkend~~

5

6

1

12

16

12

Beholdergodkendelser,
B(U)~3

38

7

c

c

o

o

Transporttilladelser

sø
Transporttilladelser

vej

"

Antal

Til/fra/i DK

visse forsendelsernormalt kun krævesforhåndsmeddelelse
til de danskemyndighedereller
tilladelse herfra i tilfælde af planlagt start eller landing på dansk område, er der med den
danskesærregelindført krav om forudgåendetilladelsefor start, landingog overflyvning for
bl.a. fissile stoffer. Antallet af sådannetransporttilladelsertil overflyvning af dansk område
har været8 i 1997mod 5 i 1996. De 7 af tilladelsernehar drejet sig om transport af kraftige
gammastrålekildertil industriel brug fra Ruslandtil England.En tilladelsehar drejet sig om
transport af uranhexafluoridfra Frankrig til USA. I sidstnævntetilfælde kunne overflyvning
af Grønlandkommepå tale.
Somomtalt ovenfor er det efter gældenderegler de færrestetransporteraf radioaktive stoffer,
der kræver godkendelseeller forhåndsmeddelelse.
SISbliver dog på forskellig mådeorienteret
om transporteraf især lidt større aktivitetsmængder,som går i transit gennemeller passerer
Danmark.Det har i 1997i alt drejet sig om 35 sådanneforhåndsanmeldelser,
17 vejtransporter
og 18 søtransporter.Det har f.eks. drejetsig om vejtransportfra Tysklandtil Sverigeaf uranholdigt procesaffaldfra produktion af brændselselementer,
om skibeaf forskellig nationalitet
med uran, som passerergennemStorebælteller Øresund,og om sejladsmed Sigyn med
driftsaffald med lav specifik aktivitet fra kernekraftværkernei Barsebackog Ringhalstil det
svenskeaffaldsdeponii Forsmarknord for Stockholm(3 sejladser).

7. Uheld m.v. under transport af radioaktivestoffer
Der er aldrig i Danmark sket ulykker eller uheld, som har givet anledningtil spredningaf
større mængderaf radioaktivestoffer eller til alvorlig stråleeksponering
af 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 erkendti 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
opretholder SIS en døgnvagtordningog bliver bl.a. herigenneminddrageti forbindelsemed
uheld med radioaktive stoffer. En oversigt over uheld og hændelsermed forsendelsermed
radioaktivestoffer for de seneste10 år er vist i tabel6 på baggrundaf en gennemgang
af SISI s

optegnelser.
Oversigteni tabel 6 omfatteri alt 17uheldog hændelseri perioden1988-1997med det største
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Tabel6. Oversigtover rapporteredeuheldm.v.
Antal uheldpr. år
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

l

5

o

1

2

4

o

1

o

3

Kolli-type
Undtagelses

lP

A

B(U)

B(M)

6

o

10

1

o

Transportmåde/omladning
Banegård

_Færgehavn

Lufthavn

Vejterminal

Vej

5

1

8

1

2

Andet

ballage-

Forkert komponent

3

1

3

Hændelsemed kolli
Tabt/kørt over
4

Bortkommet/stjålet

Våd yderem-

6

Konsekvenserfor kolli og omgivelser
Forøgetstråling

Udslip til indre

Udslip til ydre

Ingen

Ukendt

8

3

2

6

3

antal i henholdsvis1989(5 tilfælde) og 1993(4 tilfælde). I 1997er der sket 3 uheld, i alle af
typen bortkommet/stjåletog derefter fundet.
Det førstetilfælde drejedesig om et undtageIses
tilfælde kolli indeholdende3 tritiummærkede
thymidinpræparater,somvar blevetmeldt forsvundeti to uger i forbindelsemedjembanetransport fra Københavntil Odense.Dagenefter anmeldelsenfik SIS beskedfra afsenderenom, at
forsendelsenvar fundet i god behold.
Det andettilfælde drejedesig om tyveri af en servicevogntilhørendeet firma i Nordjyland.

Bilen indeholdt ud over røntgenudstyret
aflåstgammaradiografiudstyr
medentemmelig kraftig iridium-192 kilde. Apparatetudgør et type B(U) kolli ved transport.Tyveriet blev anmeldt til politiet, der efter aftale
med SIS fik det omtalt i landsdelspressen
(radio, aviser).Efter to døgn blev bilen fundet. Bilens indhold havdeikke lidt overlast.
Det sidstetilfælde tiltrak sig særlig opmærk
somhed.Et kolli af type A indeholdendeen
radioaktiv gas(xenon-133)til medicinskanvendelseblev til SIS meldt bortkommetfra
et transportfirma under kørsel med bil med
adskillige radioaktiveforsendelserpå vej fra
Kastruptil Jylland. På trods af storeanstrengelserfra mangeberørteparter lykkedesdet Fig. 3 Den vagthavende fra SIS fjerner
ikke umiddelbartat finde det manglendekolradioaktiv forsendelsepå motorveli. Under hensyntagentil aktivitetsmængden
{6~ syd for København (Coto:
NORDFOi kolliet og at der var tale om en gas, som
ville spredes,hvis den indersteemballage,en glasampuli en blybeholder,blev brudt, besluttede SIS, at det forsvundnekolli ikke skulle efterlysesi pressen.Efter 19 dagesforløb fik SIS
meddelelseom, at to vejarbejderehavdefundeten blikdåsei midterrabattenpå motorvejenved
Solrød. Dåsen,som var nogetramponeret,var mærketmedordetRADIOAKTN og symbolet
for radioaktiv stråling. Politi og redningsberedskab
kom til stede,afspærredekørebanemeind
mod midterrabattenog kontaktededenvagthavende
på SIS. Den vagthavende
kom, med nogen
forsinkelsepga. trafiksituationen(delvis spærretmotorvejfra Københavnsentom eftermiddagen Skt. HansAftens dag)til stedemedmåleudstyrog andetrelevantudstyr. Den vagthavend
e
kunnekonstatere,at det drejedesig om denbortkomneforsendelsemed xenon-133,dog uden
den ydre papemballage.Der kunne, som forventet, ikke konstateresradioaktivt udslip på
stedet,og ved en senereundersøgelse
på SISfremgik det, at denindre ampulvar forblevettæt.
På figur 3 ses bjærgningenaf den radioaktive forsendelse.Det lykkedes ikke fuldt ud at

.

opklare, hvorledestabet af forsendelsenvar gåettil.
Uheldeneog hændelseme,der er vist i tabel 6, har med undtagelseaf tyveriet af type B(U)kolliet i 1997kun omfattetundtagelseskolliog type A kolli bestemtfor sygehuseog forsknings-
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laboratorierog har, somnævnt,væretkoncentteretom KastrupLufthavnog et parjernbanestationer. I mereendhalvdelenaf tilfældeneer de radioaktive forsendelserblevet tabt på jorden
og/eller blevet køn over af bagagevogne,
trucksog lignende.I 4 tilfældeer kolliet bortkommet
og i 2 tilfælde blevetstjålet.Gennemblødtyderemballageaf pap er rapportereti 3 tilfælde og
medførte i det enetilfælde, at den indre, lukkedebeholderfaldt ud. I et tilfælde blev der af
afsenderenanbragten forkert komponent(tøris) i den indre, tætlukkedeblikdåse i et kolli,
hvilket medførteat blikdåsensprængtes
undermidlertidig opbevaringhos transportøren,og at
radioaktivitetsindholdetblev spredti lokalet.
De beskrevnetilfælde af uheldog hændelser
har med forbeholdfor bortkomneog stjålnekolli
i intet tilfælde medført ekstrabestrålingherunderindre eller betydendeydre forurening med
radioaktivestoffer af berørtepersoner.En vis stigning af strålingsniveauetomkring et berørt
kolli i forhold til strålingsniveauet
omkring det oprindeligeintaktekolli har kunnetkonstateres
i 8 tilfælde. Dette omfatter bl.a. tilfælde, hvor den centralestrålingsafskærmningvar fuldt
intakt, men hvor stigningenskyldtesbeskadigelsen
af den ydre emballagemed deraf følgende
kortere afstandtil den indre emballage.I tre tilfælde er der konstateretudslip af radioaktive
stoffer til de indre deleaf kolliet, og i to tilfældeer der konstateretudslip af radioaktivestoffer
uden for kolliet. Disse to tilfælde drejer sig dels om ovennævnteforkerte brug af en emballagekomponent,
delsom et tilfældemeden forureningomkring et type A kolli, der var kørt
over og fuldstændigødelagt.

8.
Det væsentligsteformål medtransportbestemmelseme
er at beskyttepersonermod virkningen
af stråling. Danskeog udenlandske
erfaringerfra mere end 30 års transportvirksomhedviser,
at dettemål er nåetmedmegetstor margen.Dennekonklusioner baseret på målte stråledoser
til transportpersonale,
på beregningeraf stråledosertil transportpersonale
og til befolkning fra
den rutinemæssige
transportaf radioaktivestoffer samtpå gennemgangaf rapporteredeuheld
under transportaf radioaktivestoffer.
Der er i Danmark meget få personer, der som hovedbeskæftigelseudfører transpon 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
fjerdedel af dosisgrænsenfor stråleudsattearbejdstagerepå 20 mSv (millisieven) pr. år.
Undtagetherfra er dog en enkeltn-ansponvirksomhed,
hvor der i 1997er registrereten person-

dosispå 7,1 mSv. Dennestråledosisskyldesførst og frenunesttransportog håndteringaf koll i
indeholdendeisotopgeneratorer
til sygehusene.Der er derudoveri Danmarken del personer,
somunderderesarbejdemed radioaktivestrålekilderbærerpersondosimeter,
og somselv foretager transportmed bil af apparaturetindeholdendede radioaktivestrålekilder. Dette gælder
bl.a. operatører,der udfører gammaradiografi.De individuelle stråledosertil dissepersoner
fra transporterneudgøren megetlille del af dosisgrænsenog en lille del af deressamledeerhvervsmæssige
bestråling.
Enkeltpersoneri befolkningener generelti langt størreafstandfra de radioaktiveforsendelser
end transportarbejdemeog modtagerderfor en betydelig mindre stråledosisend disse, og
dermedogsåen megetlille brøkdel af dosisgrænsenfor befolkningenpå 1 mSv pr. år.
Der er ikke i Damnarkgennemførtberegningerover befollmingensstråleudsættelse
som følge
af transportaf radioaktivestoffer. Udenlandskeberegningerbekræfterimidlertid ovenstående
og vil, under hensyntagentil væsentligeforskelle i omfangetaf transporteri landene,også
kunneoverførestil danskeforhold. F.eks.har NationalRadiologicalProtectionBoard(NRPB),
der er en officiel britisk institution, som rådgiver de britiske myndighederog den britiske
regering i strålebeskyttelsesmæssige
spørgsmål, i 1991 rapporteret sådanneberegninger
(NRPB-R255).NRPBI Sberegningerviser, at densamledestråledosis(kollektiv dosis,summen
af alle individuelle stråledoser)til alle transportarbejderei Storbritannienfra transportaf radioaktivestoffer, herundernuklearematerialer, er ca. 400 manmSv pr. år. Transporterneaf
radioaktivestoffer til sygehuseog industri samttransporti forbindelsemedeksportaf sådanne
stoffer 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 bidragermed halvdelen.Det skal bemærkes,at Storbritannien
har en udbygget nuklear industri med et betydeligt antal transporteraf nuklearematerialer,
ligesomen af verdensstørsteproducenteraf radioaktivestoffer til sygehuse,industri m.v. er
beliggendei Storbritannienog har en betydelig eksporttil andrelande.
Uheld og hændelserunder transport af radioaktive stoffer i Danmark de sidste 10 år er
nærmerebeskreveti kapitel 7. Der er somnævntaldrig i Danmarkundertransportsketulykker
eller uheld, som har givet anledningtil større lækageaf radioaktivestoffer eller til alvorlig
stråleeksponeringaf personer. Fra udlandetforeligger der beretningeri faglitteraturenom
uheldog ulykker undertransportaf radioaktivestoffer. Ingenaf dissehændelserhar somfølge
af strålingmedførtpåviseligsygdomeller død for de involveredepersoner.I nogle få tilfælde
har der værettale om betydendestråledosertil personer.Årsagenhertil har helt overvejende

væretat finde i afsenderens
svigtendekontrol af dele af de benyttedetransportemballagereller
mangelfuldkontrolmåling af kolli før afsendelse.
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