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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
StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS) om at udarbejdeen årlig redegørelseom transport af
radioaktive stoffer i Danmark. Udarbejdelsenaf en årlig redegørelseer ogsåmedtagetsom
et resultatkrav i Kontraktstyringsaftalenfor StatensInstitut for Strålehygiejne1994 - 1996,
som i januar 1994 blev indgåetmellem Sundhedsministeriet
og Sundhedsstyrelsen.
De to første årlige redegørelsertil Indenrigsministerietgældendefor årene 1993 og 1994
forelå ved årsskiftene93/94 henholdsvis94/95. Den første redegørelseindeholdt i tillæg til
aktuelle forhold for 1993 ogsåen generelbeskrivelseaf brugen og transport af radioaktive
stoffer i Danmark samt af reglerneherfor.
Redegørelsenfor 1995følger nedenfor.I 95-redegørelsen
er der, somdet ogsåvar gældende
for 94-redegørelsen,kun redegjort for brugenog transport af radioaktive stoffer i Danmark
samtfor gældenderegler herfor i det omfang,der er sket ændringeri forhold til den generelle
beskrivelsei 93-redegørelsen.

Omfangetog karakterenaf brugenog transportaf radioaktivestoffer her i landeter i det væsentligsteuændreti forhold til tidligere år. Antallet af vej- og jembanetransporteraf nukleart
materiale i transit gennemDanmark er dog faldet yderligere i 1995 og udgør nu en 1/3 af
antallet i 1993. En statistik for dissetransporterer givet i kapitel 6.

Det danske regelsætfor transport af radioaktive stoffer generelt og for de enkelte transportmåderer i det væsentligsteuændreti forhold til 1993.

De danske bestemmelserfor transport af radioaktive stoffer er derfor, ligesom de internationalebestemmelser,fortsat baseretpå 1985-udgavenaf Det InternationaleAtomenergiagentur's(IAEA 's) anbefalede"Bestemmelserfor Sikker Transportaf RadioaktiveStoffer"
(IAEA Safety SeriesNo. 6, 1985Edition (As Amended1990».

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 (indkapslingaf det radioaktive stof). Med hensyntil udstedelseaf transporttilladelser,
hvor detteer kræveti transportbestemmelseme,
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
forbåndsmeddelelser
om transporter,der berører danskområde.
Da der ikke producerestransporternballager
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 tilhørendetranspondokumenter,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.SIShar i 1995gennemført4 tilsyn,
hvor hovedformålet har været kontrol af transportvirksomhed.I forbindelse med SIS's
almindeligetilsyn af brugereaf radioaktivestoffer har transportsidenindgåetsom en del af
besigtigelseni 66 tilfælde i 1995, heraf halvdelenved gammaradiografiarbejde.

De direkte transporttilsyn har omfattet 4 tilsyn hos dansketransportfirmaer, der håndterer
radioaktive forsendelseri forbindelse med transport fra Kastrup Lufthavn til de danske
modtagere.Ved alle de direkte transporttilsyn er forholdene ved en grundig gennemgang
fundet tilfredsstillende.
SIS har i 1995modtagethenvendelsefra to danskerederier om eventuellekrav i forbindelse
med søtransportaf lavaktivt driftsaffald fra kernekraftværkeri Taiwan til Skt. Petersborg
henholdsvisMurmansk i Rusland.SIS har tilkendegivet,at de dansketransportbestemmelser
(Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelseom transport af radioaktive stoffer, IMO's regler for
søtransportaf farligt gods) skal være opfyldt. SIS har endviderehenvist til IAEA's International Code of Practice on TransboundaryMovement of RadioactiveWaste fra 1990 og
anmodetom, at rederiernefremskaffer skriftlige erklæringerfra kompetentemyndighederi
Taiwan og Rusland, hvori disse myndighederacceptereroverførslen og transportenaf det
radioaktiveaffald fra Taiwan til Rusland.Fra de taiwanskemyndighederønskesdesudenen
skriftlig erklæring om, at Taiwan i overensstemmelse
med IAEA's Code of Practicepåtager
sig at tageaffaldet tilbage, såfremtdet ikke som forudsetbliver acceptereti modtagerlandet.
SIS har i 1995 som led i opfyldelsenaf Kontraktstyringsaftalen1994 - 1996udvidet SIS's
administrative databasetil også at omfatte transportbeholdergodkendelser
og transportanmeldeIseri henholdtil Sundhedsstyrelsens
bekendtgørelse
nr. 731 af 27. november1989om
transport af radioaktive stoffer. Databasenindeholderrelevanteoplysningerom:
- godkendtetransportbeholdere,der benyttespå danskområde

-

gennemførelseaf transporter,der kræver forhåndsanmeldelse
til SIS

Fra databasenkan der udskrives dansk validering af udenlandskebeholdercertifikatermed
tilhørendeudsendelsesbrev
til berørtenationaleog internationaleparter. Databaseudvidelsen
er taget i brug i januar 96 og omfatter medio februar 1996 oplysninger om 21 godkendte
transportbeholdereog 5 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 1995har SISmedarbejderei 6 tilfælde holdt undervisning/instruktion,hvor transportbestemmelseme
er
blevet omtalt i varierendeomfang. Det har drejet sig om brand- og redningsfolk samt beskæftigedeinden for gammaradiografibranchen.
SIS opretholder en døgnvagtordning,såledesat det hele døgneter muligt at komme i for-
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bindeisemed sagkyndige.Ved gennemførelseaf transpotteraf radioaktive stoffer 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 medNukleareAnlæg (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 tilløbende rapportering 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(IAEA) i Wien udarbejdersom nævnt i kapitel 3 retningslinier for transport af radioaktive stoffer, som dannerudgangspunktfor internationale
og nationale, herunder danske,bestemmelserfor transport af radioaktive stoffer. Den nuværendeudgave af disse retninglinier, "Bestemmelserfor Sikker Transport af Radioaktive
Stoffer", er fra 1985 (IAEA Safety Series No. 6, 1985 Edition). IAEA's retningslinier
revideresmedca. 10årsmellemrumpå grundlagaf indhøstedeerfaringer og denteknologiske
udvikling. Arbejdet med den næsteudgave,som påregnesudsendti 1996, har været i gang
i flere år i en række komiteer og arbejdsgruppermed deltagerefra IAEA's medlemslande.
Et afsluttende5 dagesplenannødemed ca. 90 deltagereblev afholdt i september1995 i
Wien. SIS deltog i dette møde.
Blandt de forventedeændringeri dennyeudgaveafIAEA's retningslinierkan følgendefremhæves:
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- Indarbejdelsei transportbestemmelseme
af de relevantedele af de senesteanbefalinger
fra Den InternationaleKommission for StrålebeskytteIse
(ICRP Publikation Nr. 60 fra
1991)og fra denye fællesstrålebeskyttelsesbestemmelser
fra FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PHAO og WHO (International Basic Safety Standardsfor Protection against
Ionizing Radiationandfor the Safetyof RadiationSources,IAEA SafetySeriesNo. 1151, 1994).

-

Der indføresnye værdierfor de aktivitetsniveauer,hvorunderman kan sebort fra transportbestemmelseme.Disse niveauer,som er megetlavt sat, afhængernu af arten af det
radioaktivestof, og der opstillesgrænseværdier
for såvelmængdesom koncentrationaf
det radioaktive stof. Uansetdisse grænseværdierskal privatpersonerfrit kunne transportere røgdetektorerindeholdenderadioaktivt stof samt mineralprøverog lignende.

-

Skærpedebestemmelserom producentvirksomhedens
kvalitetssikringskontrol og om
myndighedernesovervågningog eftersynskontrol,herunderf.eks. oprettelseaf registre
over forskellige kollikonstruktioner.

-

Der bliver indført en ny kollitype, type C, for transportaf kraftigt radioaktivekilder og
stærkt radiotoksiske stoffer, f.eks. plutonium. For denne kollitype bliver der endnu
strengerekonstruktions-og afprøvningskrav,endhvad der gælderfor type B kolli. Type
C kolli vil ligesom type B kolli skulle godkendesaf myndighedeni oprindelseslandet.I
forbindelse med type C kolli defmeresfor indholdetbegrebet"Stoffer med lav spredningsrisiko" .

- Der indføres en række nye FN-numre til at identificere det radioaktive indhold samt
emballagetypen.Undtagelseskoiiiskal fremover væremærketmed FN-nummeret(et af
fire).
- Der indføresto forskellige indicestil at karakterisereet kolli, delset strålingsindex,som
betegnesTranspon Index (TI), dels et kritikalitetssikkerhedsindex(CSI). Førstnævnteer
et mål for den eksternestråling fra kolliet, sidstnævntesomkun gælderfor spalteligtstof
(uran, plutonium), angiver med stor sikkerhedsmargin,hvor mange kolli man kan
sammenstuve
uden, at der kan opståkritikalitet, dvs. en konvarig ukontrolleret neutron-

kædeproces
.

-

For spalteligestoffer indføresder mere detaljeredebestemmelser.

- Der indføres specifIkke regler for transport af uranhexafluorid.Dette stof er ud over

På oktober-mødetfortsattesdiskussionenfra januar-mødetom de krav, der i en kommende
revision af ADR-konventionenvil blive stillet til uddannelseaf chauffører til køretøjer,
hvorpå der transporteresfarligt gods, jf. afsnit 5.2 ovenfor. Ved gennemførelsenaf ADRdirektivet vil disseregler ogsågælderent nationaletransporter.
Fra en konsulentfor Kommissionenfremlagdespå mødetet revideret og megetkompliceret
forslag til en INES-skalafor uheld og ulykker ved transportaf radioaktivt stof. Forslagetblev
mødt med megenskepsis.
Det viste sig, at arbejdsgruppens
tredjerapport om transportaf radioaktivestoffer i EU endnu
ikke var fremsendttil Kommissionen,Rådetog Europa-Parlamentet.På mødetorienteredes
endvidereom det arbejde, som Kommissionengør med hensyntil instruktion af og samarbejde mellem toldpersonale i forbindelse med bekæmpelsenaf ulovlige overførsler af
radioaktivt materiale.
På grund af et foreståendeformandsskifti gruppener gruppensstatusog fremtidige tilhørsforhold oppe til overvejelseinternt i Kommissionen.
I EU-regi er der i øvrigt i 1995vedtagetRådetsdirektiv 95/50/EF af 6. oktober 1995om indførelseaf ensartedekontrolprocedureri forbindelsemed transportaf farligt gods. Direktivet,
som skyldes fjernelsen af grænsekontrollenmellem EU-Iandene,skal være implementeret
inden 1. januar 1997. Dette får næppepraktisk betydningfor transportaf radioaktive stoffer
i Danmark. Forhandlingerneom direktivforslagetom indbyrdestilnærmelseaf medlemslandeneslovgivning om jernbanetransportaf farligt gods er ikke afsluttet.

5.4

Nordisk transportgruppe

Siden 1981har de nordiske strålebeskyttelsesog reaktorsikkerhedsmyndigheder
haft en arbejdsgruppe,der behandlerog orienterer hinandenom spørgsmålaf fællesnordiskinteresse
i forbindelsemedtransportaf radioaktivestoffer. Fra dansksidedeltagerSISog Tilsynet med
NukleareAnlæg. SIShar siden1992haft formandsskabet
medtilhørendesekretariatsfunktion
for transportgruppen.
I maj 1995 holdt gruppen et to-dagesad hoc-mødemed gennemgangaf det foreliggende
forslag til tekst til ny udgaveaf IAEA's anbefalede"Bestemmelserfor Sikker Transport af
Radioaktive Stoffer" (IAEA Safety SeriesNo. 6). Formålet var at opnå en fælles nordisk
holdning i høringen. Alle 5 nordiske landedeltog, og der var i alt væsentligtenighedom de
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væretbehandletpunkter med direkte relation til transport af radioaktive stoffer.
Det har væretovervejetat inddragePostDanmarki udvalget.Imidlertid har TrafIkministeriet
tilkendegivet,at PostDanmarkikke kan betragtessomen myndighedpå farligt godsområdet,
men derimod betragtessom transportørpå lige fod med andretransportører,som skal overholde gældenderegler for transport af farligt gods.

Sombeskreveti 93-redegørelsenom transponaf 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 l givet
en vurdering af omfangetaf transportertil sygehuse,industri, forskning m.v. Vurderingen
afviger ikke fra vurderingeni 93-redegørelsen.Af de ca. 20.000 transponerom året af undtageiseskolliskønnesdet, at halvdelenudgøresaf transponer i forbindelsemed distribution
af røgdetektorer.De ca. 25.000 årlige transponeraf type A kolli udgøresprimæn 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 radioaktivekilder til de tre dansk.ebestrålingsanlægog transport retur
af brugte kilder. Omfangetaf dissetransporterer 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

Type B kolli

5.000

Totalt

50.000

Omfangetaf transporteraf nuklearematerialertil og fra ForskningscenterRisø de seneste4
år er vist i tabel 3. Transporternei 1995omfatter en transport af uransilicid til Risø's egen

produktion af brændselselementer
til DR3-reaktorenog en returtransportaf ubrugteuransilicidrestersamten transportaf tungt vand til Risø. Transporterneaf uransilicid er g~nnemført
med lufttransport mellem Paris og Kastrup Lufthavn og med bil mellem Kastrup og Risø.
Transportenaf tungt vand er gennemførtmedbil fra et nukleartanlægi Tyskland ad landevej
og med bilfærge (Puttgarden-Rødby).
Tabel 2. Transporter af radioaktive stoffer til/fra danske bestrålingsanlæg
Materiale

Kobolt-60

Antal transporter

Kolli-type

B

1992

1993

1994

1995

3

2

1

1

Tabel 3. Transporter af nukleart materialetil/fra Forskningscenter
Risø
Materiale

Antal transporter

Kolli-type
1992

1993

1994

1995

Brugt reaktorbrændsel

B

o

o

1

o

Prøver af bestrålet
brændsel

B

3

o

o

o

Uransilicid
(ubestrålet)

B

o

6

o

2

Tungt vand
(LSA-II)

IP-2

o

1

1

1

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 kapitel4, kræverforhåndsmeddelelse
for hver enkelt transport, er yderligere reducereti 1995 i forhold til tidligere. Disse transporter forekommerdels fra ABB' s brændselsfabriki Våsteråsi Sverigeog dels fra to brændselsfabrikkeri Tyskland. TransporternekøresgennemDanmarkadlandevejfra Frederikshavn
til Padborgeller modsateller via Rødby/Helsingør.Det samledeantal transittransporteraf
nuklearematerialer har i 1995været20, hvilket udgør 1/3 af det hidtil størsteantal i 1993.
Endelig er der i tabel 5 for perioden1992-1995vist antalletaf forhåndsmeddelelser,
som SIS
har modtageti henholdtil transportbestemmelseme,
antalletaf givne transporttilladelserfra

~
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danskemyndighedersamtantalletafbeholdergodkendelser
givet af SIS. Forhåndsmeddelelserne omfatter bl.a. de transporter,hvortil der er givet tilladelser, og den enkelteforhåndsmeddeleise kan også omfatte mere end et enkelt køretøj ved vejtransport. Tilsvarende kan en
enkelt tilladelse omfatte flere transporter.

Tabel 4. Vej- og jernbanetransporteraf nukleart materialei transit gennemDanmark
Antal transporter

Kollitype

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Prøver af bestrålet
brændsel

B

o

4

2

3

o

o

Ubestråletbrændsel

A

28

36

38

46

11

12

Urandioxyd
(ubestrålet)

A

o

o

6

6

2

o

Uranhexafluorid
(ubestrålet)

A

1

o

.1.

l

o

o

Uranholdigt affald
(ubestrålet)

IP-2

o

2

1

4

6

8

Bestråledereaktorkomponenter

B

o

o

o

o

2

o

Materiale

I de internationalebestemmelserfor lufttransport(ICAO-TI) er der fra danskside i 1990indført en særregelfor flyvning i danskluftrum inklusive Færøerneog Grønland.Hvor der for
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, landing og overflyvning for
bl.a. fissile stoffer. Antallet af sådannetransporttilladelsertil overflyvning af danskområde
er steget til 8 i 1995 fra 2 i 1994 og ingen i 1993 og 1992. Tilladelserne har omfattet
transportaf nyt ubestråletbrændselfra Sverigeog Tysklandtil kernekraftværkeri USA samt
transport af uranhexafluoridfra Frankrig til USA. Afsendereog transportørerhar søgt om
tilladelserne, da overflyvning af Grønlandkunne komme på tale.
Somomtalt ovenfor er det efter gældenderegler de færrestetransporteraf radioaktivestoffer,
der kræver godkendelseeller forhåndstilladelse.SIS bliver dog på forskellig mådeorienteret
om transporteraf især lidt større aktivitetsmængder,som går i transit gennemeller passerer
Danmark. Det har i 1995 i alt drejet sig om 19 sådanneforhåndsanmeldelser,12 vejtrans-
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porter og 7 søtransporter.Det har f.eks. drejet sig om vejtransportfra Tyskland til Sverige
afuranholdigt procesaffaldfra produktionafbrændselselementer,
om russiskeog estiskeskibe
med uran, som passerergennemStorebælteller Øresund, og om sejladsmed Sigyn med
driftsaffald med lav specifik aktivitet fra kemekraftværkernei Barsebackog Ringhalstil det
svenskeaffaldsdeponii Forsmark nord for Stockholm(2 sejladser).
Tabel 5. Forhåndsmeddelelser,transporttilladelser og godkendelseri henhold til transportbestemmelser
Antal

F orhåndsmeddelelser/ transporttilladelser /beho1dergodkendelser

1992

1993

1994

1995

Til/fra/i DK

3

11

3

1

Transit

54

45

31

20

SIGYN

5

11

10

11

Til/fra/i DK

o

o

o

o

Transit

o

l

o

2

o
o

2

Transit

o
o
o

Overflyvning

o

2

8

Til/fra/i DK

o

o

o

Transit

o
o

o

o

Til/fra/i DK

1

4

o
o

Transit

o

1

o

o

Beholdergodkendelser

5

6

Il

12

Beholdergodkendelser,
B(U)-1973

38

1

o

o

Forhåndsmeddelelser
om transport

Transporttilladelser,jernbane

Transporttilladelser,luft

Transporttilladelser,sø

Transporttilladelser,vej

7.

Til/fra/i DK

o
o

o

o

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 forsendelsermed radioaktive stoffer har været involveret. Uheld og hændelserer
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indtruffet eller er blevet erkendti 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 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.Det kan ikke udelukkes,at der i periodensbegyndelsemangler enkelte
tilfælde.
Oversigten i tabel 6 omfatter i alt 17 uheld og hændelseri perioden 1986-1995med det
størsteantal i henholdsvis1989 (5 tilfælde) og 1993(4 tilfælde). For 1995 er der medtaget
et tilfælde i oversigten,hvor SISfIk meddelelseom et bortkommetundtagelseskoiii,menhvor
en nærmereundersøgelsehos importørenviste, at det pågældende
kolli oprindelig ikke havde
været med i den samle-forsendelse,der blev modtageti Kastrup Lufthavn.
Uheldeneog hændelseme,der er vist i tabel 6, har kun omfattetundtagelseskolliog type A
kolli bestemtfor sygehuseog forskningslaboratorierog har, som nævnt, væretkoncentreret
om Kastrup Lufthavn og et par jernbanestationer.I mereendhalvdelenaf tilfældeneer 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
Kastrup Lufthavn. 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 med forbeholdfor bortkomneog stjålnekolli
i intet tilfælde medført ekstra bestrålingherunderindre 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 centralestrålingsafskænnningvar fuldt
intakt, menhvor stigningenskyldtesbeskadigelsen
af denydre emballagemedderaf 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
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kørt over og fuldstændigødelagt.

Tabel 6. Oversigtover rapporteredeuheld m.v.
Antal uheld pr. år
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2

1

1

5

o

1

2

4

o

1

Kolli-type
Undtageises
6

lP

A

B(U)

B(M)

o

11

o

o

Transportmåde/omladning
Banegård

Færgehavn

Lufthavn

Vejterminal

5

1

8

3

Hændelsemed kolli
Tabt/kørt over

Bortkommet/stjålet

Våd yderemballage

Forkert komponent

Andet

,.

3

3

1

3

Konsekvenserfor kolli og omgivelser
Forøget stråling

Udslip til indre

Udslip til ydre

Ingen

Ukendt

,.

3

2

7.

3

8.

Det væsentligstefonnål medtransportbestemmelseme
er at beskyttepersonermod virkningen
af stråling. Danskeog udenlandskeerfaringerfra mereend 30 års transportvirksomhedviser,
at dettemål er nåetmedmegetstor margen.Dennekonklusioner baseretpå målte stråledoser
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til transportpersonale,på beregningeraf stråledosertil transportpersonaleog til befolkning
fra den rutinemæssigetransport af radioaktivestoffer 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 1995 er registreret en
persondosispå 11 mSv. Dennestråledosisskyldesførst og fremmesttransportog håndtering
af kolli indeholdendeisotopgeneratorertil sygehusene.Der er derudover i 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
disse personerfra transporterneudgør en megetlille del af dosisgrænsenog en lille del af
deres samledeerhvervsmæssige
bestråling.
Enkeltpersoneri befolkningener generelti langt størreafstandfra de radioaktiveforsendelser
end transportarbejdemeog modtagerderfor en betydelig mindre stråledosisend disse, og
dermed også en meget lille brøkdel af dosisgrænsenfor befolkningen på 5 mSv pr. år
(dosisgrænsener i praksis 1 mSv pr. år).
Der er ikke i Danmark gennemført beregninger over befolkningens stråleudsættelsesom følge
af transport af radioaktive stoffer. Udenlandske beregninger bekræfter imidlertid ovenstående
og vil, under hensyntagen til væsentlige forskelle i omfanget af transporter i 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 myndigheder og den
britiske regering i strålebeskyttelsesmæssigespørgsmål, i 1991 rapporteret sådanne beregninger (NRPB-R255). NRPB's beregninger viser, at den samlede stråledosis (kollektiv dosis,
summen af alle individuelle stråledoser) til alle transportarbejdere i Storbritannien fra transport af radioaktive stoffer, herunder 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.
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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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