ISSN 1395-3974

Maj 1999

Der anvendesi samfundeti dag radioaktivestoffer i et megetbetydeligt omfang, et omfang
somnok ikke er almentkendt. Radioaktivestoffertransporteresdagligt med bil, medjernbane,
med fly og med skib. TransittransportergennemDanmarkaf ubestråleturanbrændselm.v. til
og fra Sverigehar tidligere tiltrukket sig særligopmærksomhed
i pressen.Indenrigsministeren
har på dennebaggrundi 1993anmodetSundhedsstyreIsen
ved StatensInstitut for Strålehygiejne (SIS) om at udarbejdeen årlig redegørelseom transportaf radioaktive stoffer i Danmark. Udarbejdelsenaf en årlig redegørelsehar ogsåværet medtagetsom et resultatkrav i
kontraktstyringsaftaleme
for StatensInstitut for Strålehygiejnefor perioderne1994- 1996og
1998- 1999, som er blevet indgåetmellem Sundhedsministeriet
og SundhedsstyreIsen.
De fem første årlige redegørelsertil Indemigsministerietdækkedeårene 1993til 1997. Den
første redegørelseindeholdt i tillæg til aktuelleforhold for 1993ogsåen generelbeskrivelse
af brugenog transportaf radioaktivestoffer i Danmarksamtaf reglerneherfor.
Redegørelsen
for 1998følger nedenfor.I denneer der, somdet ogsåhar været gældendesiden
94-redegørelsen,
kun redegjortfor brugenog transportaf radioaktivestoffer i Danmark samt
for 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
materialei transit gennemDanmarkhar i 1998specieltfor nyt ubestråletreaktorbrændsel
været
mindre end i 1997. En statistik for dissetransporterer givet i kapitel 6.

Det danskeregelsætfor transportaf radioaktivestoffer genereltog for de enkeltetransportmåder er i det væsentligsteuændreti forhold til 1997.Ændringeri den overordnedelovgivning
er dog gennemfønpå jembane-og søtransponområdet.

Påjernbanetransportområdet
er der kommeten ny lov omjernbanevirksomhed,nr. 289 af 18.
maj 1998.Tratikrninisteriet har som opfølgningherpåudsendtbekendtgørelsenr. 920 af 16.
december1998 om jembanevirksomhed.Heri bestemmesi overensstemmelse
med hidtidig
praksis,at for befordringaf farligt godsmedjernbane,i såvelnationalsominternationaltrafik,
gælderReglementfor internationaljernbanetransportaf farligt gods (RID) samt regler, der
fastsættesaf trafIkministereneller Jernbanetilsynet.
På søfartsområdeter der vedtagetlov m. 900 af 16. december1998 om sikkerhedtil søs.
Loven, der erstatterbl.a. lovbekendtgørelsem. 594 af 26. juni 1996 om skibessikkerhed,
indebæreringen ændringeri reglerne for og den praktiske gennemførelseaf søtransportaf
farligt gods.

4.
StatensInstitut for Strålehygiejne(SIS), somer en enhedunder Sundhedsstyreisen,
fungerer
efter aftalemed de øvrige transportmyndigheder
somdanskkompetentmyndighedi forh old til
gældendebestemmelserfor transport af radioaktive stoffer. Dette indebærer,at SIS er den
enestedanskemyndighed,der kan godkendetransportemballager
og radioaktivt stof i speciel
form (indkapslingaf det radioaktive stot). Med hensyntil udstedelseaf transporttilladelser,
hvor dette er kræveti transportbestemmelserne,
indsendesalle ansøgningeruansettransportmådentil SIS, som foretageren tekniskbehandlingaf ansøgningen.
For jernbane-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 producerestransportemballager
til type B kolli her i landet,har SIS's godkendelser
af transportemballager
hidtil kun omfattetudenlandske
konstruktionerog fortrinsvis emballager
til ubrugt og brugt reaktorbrændselsamt til forskellige mellemproduktertil fremstilling af
reaktorbrændsel.Sådannegodkendelsergennemføresderfor normalt ved, at SIS validerer
godkendelsescertifikatet
fra den kompetentemyndighedi oprindelseslandetfor transportemballagen.Somsupplerendevilkår stillesder krav om, at alle transportermed den pågældende
kollitype, der berører danskområde, skal forhåndsanmeldes
til SIS i hvert tilfælde, selvom
detteikke nødvendigviser et krav i transportbestemmelseme.
Desudener det et genereltkrav,
at uheld og lignendesnarestmuligt skal meddelestil SIS.
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Figur 1. Besigtigelsei Rødby færgehavnaf transport af prøver af bestrålet brændsel fra
Tyskland til Norge
Radioaktive forsendelsermed tilhørendetransportdokumenter.benyttedetransportmidlerog
transitopbevaringssteder
samtvirksomheder.der udvikler. tilvirker og vedligeholderkildeindkapslinger og transportemballager.er underlagttilsyn af SIS. SIS skal til enhver tid have
adgangtil sådanneforsendelser.stederog virksomheder.SIS har i 1998gennemført3 tilsyn.
hvor hovedformålet har været kontrol af transportvirksomhed.I forbindelse med SIS's
almindeligetilsyn medbrugereaf radioaktivestoffer har transportsidenindgåetsom en del af
besigtigelseni ca. 40 tilfælde i 1998. hvoraf langt hovedpartenhar drejet sig om tilsyn med
gammaradiografiarbejde.
Et af de nævntetilsyn, hvor hovedformåletvar transportvirksomhed,
drejedesig om besigtigelsen af en transittransportfra Tyskland til Halden i Norge af prøver af bestråletbrændsel.
Transportenblev besigtigetaf SIS ved ankomstentil Rødbyfærgehavn,se figur 1. Den syv
tons tunge transportbeholderblev kontrolleret for udstrålingog for løs overfladeforurening,
seafsnit 5.7. I tillæg hertil blev afmærkningaf køretøjog transportbeh
older samttransportpapierer kontrolleret. Alt blev fundet i orden.
Et andettilsyn drejedesig om et tilfælde med radioaktivt forurenedetransportbeholderei den
medicinskesektor. En hospitalsafdelingproducereren bestemttype kortlivet, radioaktivt stof
til medicinske lungeundersøgelser
på egen afdeling og på andre sygehuse.Først blev der
konstateretstænkpå persondosimetre
(målefilm)båret af transportpersonale.Dernæsttog SIS
aftørringsprøverpå afsendelsesstedet,
somviste en overfladeforurening,der lå en del over det
tilladelige, ogsåfor en enkeltaftransportbeholdernes
vedkommende.Man kunnei afdelingen
hurtigt sporesig ind på kilden til forureningen.Efter en korrektionaf produktionsudstyret
blev
forureningsniveauerne
væsentligtreduceret.
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nuklearekontor direkte de berørtepolitiregioner.
I transportredegørelsenfor 1997 blev det i afsnit 4.3 beskrevet, hvordan der i 1997 på
baggrund af et brev udsendt af den franske kompetentemyndighed (Autorite de Surete
Nucleaire)var blevet rejst tvivl om, hvorvidt kollitypetestningenfor vissetransportemballager
til nyt ubestråletreaktorbrændselfor atomkraftværkervar blevet udført på korrekt måde i
henhold til de internationalebestemmelser.Den rejste tvivl medførte, at SIS udbad sig en
rækkeoplysningerfra myndighedernei Tysklandog USA om de pågældendeemballagetyper.
SISafslogendvideretre ansøgningervedrørendetransporti danskterritorium af nyt reaktorbrændsel,og i januar 1998trak SIS de pågældendevalideringer (godkendelser)tilbage indtil
videre, fordi der ikke var modtagetsvar fra USA og Tyskland.Ved udgangenaf 1998var der
endnu ikke sket en endelig afklaring af sagen.Der har i flere landeværetdrøftelsermellem
berørteparterpå såvelmyndigheds-somindustrisiden;mensituationener på internationaltplan
stadig uklar. Siden begyndelsenaf oktober 1997 har der ikke været transporter gennem
Dan_mark
af nye brændselselementer
eller dele heraf.

5.1 IAEA
Det InternationaleAtomenergiagentur(IAEA) i Wien udarbejdersom nævnti kapitel 3 retningslinier for transportaf radioaktivestoffer, somdannerudgangspunktfor internationaleog
nationale,herunderdanske,bestemmelserfor transportaf radioaktive stoffer. Det er 1985udgavenaf disseretningslinier, som i dag dannerudgangspunktfor de nævntetransportbestemmelser("Bestemmelserfor Sikker Transportaf RadioaktiveStoffer", IAEA SafetySeries
No. 6, 1985Edition). IAEA 's retningslinierrevideresmed ca. 10 års mellemrumpå grundlag
af indhøstedeerfaringerog denteknologiskeudvikling. Arbejdet med den næsteudgave,som
blev påbegyndtkort tid efter færdiggørelsenaf 1985-udgaven,blev afsluttet sidst i 1996med
publiceringenaf IAEA SafetyStandardsSeriesNo. ST-l, Regulationsfor the SafeTransport
of Radioactive Material, 1996 Edition. Den nye 1996-udgave,som er nærmereomtalt i
transportredegørelsen
for 1996,vil danneudgangspunktfor de kommenderevisioner af internationaleog nationalebestemmelser
for transportaf radioaktivestoffer. Internationaltarbejdes
der på at harmonisereikrafttrædelsesdatoen
for de kommendenye transportbestemmelser
for
alle 4 transportmåder(jernbane,luft, sø og vej) til den 1. januar 2001.
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SIS har i 1998 til IAEA fremsendt et udfyldt spørgeskemamed oplysninger om, hvorledes
IAEA 's retningslinier for transport af radioaktive stoffer er indarbejdet i dansk lovgivning.
Dettevar foranledigetaf en debati IAEA S styrelsesrådom, hvorvidt medlemslandenede facto
I

efterfølger IAEA 's anbefalinger. Sagen blev fulgt op på et teknisk komitemøde i Wien. SIS
deltog ikke i dette møde.

Somet led i det fortsattearbejdemed revision af IAEA 's retningslinier har der i 1998i Wien
været afholdt to tekniske komitemøder. Det ene møde omhandledeprocedurespørgsmål
vedrørendekommendeændringeri 1996-udgaven.Emnetfor det andetmødevar uddannelse
i sikkerhedskulturi forbindelsemed transporter,herunderaf LSA- (low specific activity) og
SCQ-stoffer(surfacecontarninatedobjects).SIS har ikke deltageti dissemøder.

5.2 IMO
Der arbejdesstadigi FN's søfartsorganisation
IMO's Maritime Sikkerhedskomtemed spørgsmål omkring INF-koden om sikker transportaf brugt reaktorbrændsel,plutonium og højradioaktivt affald. Der har væretet mødeheromi februar 1998i IMO i London. SISdeltog ikke
i dettemøde.
INF-kodener gjort lovpligtig i Danmarki 1994,og der synesnu at væreved at blive enighed
internationalt om, at overholdelseaf INF-koden skal gøresobligatorisk ved indarbejdning i
selveIMDG-koden (InternationalMartime DangerousGoodsCode).

5.3

EU

I EU-regi har Kommissioneni 1981efter opfordringfra Europa-Parlamentet
nedsaten arbejdsgruppevedr. transportaf radioaktivestoffer. Gruppener rådgivendeover for Kommissionen
og tjener samtidigsom forum for gensidigorienteringmellem EU-Iandene.Gruppenrådgiver
ogsåKommissionenmed hensyntil fordeling af midler til sikkerhedsmæssige
forsknings-og
udviklingsprojekteri transportforskningsprogrammet.
Gruppenholder normalt 1-2 møderom
året. Medlemmerneer repræsentanter
for de myndighederi medlemslandene,
der er ansvarlige
for tilsyn med transportaf radioaktivestoffer. SISdeltageri gruppensarbejde.Der har i 1998
væretafuoldt tre møder, i maj, i septemberog i december.
Ved mødet i maj 1998kunneKommissionenmeddele,at arbejdsgruppens
fjerde rapport om
transportaf radioaktivestoffer i EU blev godkendt8. april 1998.Rapportener efterfølgende

I transportbestemmelserne
for radioaktivestoffer er der for alle typer af forsendelserangivet
grænseværdier
for løstsiddendeforurening.I den aktuellesagmed brugte brændselselementer
fra atomkraftværkerer den relevanteværdi4 Bq/cm2.Værdiener megetlavt sat og skal tjene
som en indikator for renlighed ved håndteringaf transportbeholdere.Det forhold, at der er
konstateretoverskridelseraf.dennegrænseværdi,er derfor ikke udtryk for, at transportbeholdernehar væretutætte.
Efter enrækkeadministrativeopstramningeri atomkraftindustrien
blev transportforbudethævet
i Frankrig i juli 1998. I oktober 1998 blev der udgivet en fælles rapport fra ovennævnte
arbejdsgruppemed en rækkeforslagtil forbedringer.Der var ikke stopfor interne transporter
i Storbritannien. Derimod var transportforbudetendnuved udgangenaf året 1998 i kraft i
Tyskland og Schweiz, idet man her har fundet behov for yderligere foranstaltninger.I den
nævntefirelandegruppeer der truffet beslutningom at opretteen internationaldatabase,som
ogsåskal tjene som kilde til information af offentligheden.
I Danmarkforekommerder ikke transporteraf hele brugte brændselselementer
fra atomkraftværker. Derimod foregår der med nogle års mellemrumtransportfra ForskningscenterRisø
af brugt brændselfra forsøgsreaktorenDR3. Dissetransporterhar i de senereår, som omtalt
i tidligere årsredegørelser,
delvis væretgennemførti fællesskabmed transportaf forsøgsreaktorbrændselfra Sverigeog Tysklandm.fl. SIS har gennemflere år som rutine forlangt at få
kopi af måleprotokoller vedrørendeoverfladeforureningpå de transportbeholdere,der har
været benyttet på dansk område(skib og landjorden).Der har aldrig været angivet værdier
over grænseværdien.
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6.
Sombeskreveti 93-redegørelsen
om 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
vurderingaf 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. 25.000årlige 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.

Tabel2. Transporter af radioaktive stoffer til/fra danskebestrålingsanlæg
Materiale

Kobolt-60

Kollitype

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

B

3

2

1

1

1

2

'1

Antal transporter

Omfangetaf transporteraf nuklearematerialertil og fra ForskningscenterRisø de seneste7
år er vist i tabel 3. I 1998er der ikke gennemførttransporteraf brugt reaktorbrændsel
fra Risø
til USA.

Tabel3. Transporteraf nukleart materialetil/fra Forskningscenter
Risø
Materiale

Kollitype

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Brugt reaktorbrændsel

B

o

o

1

o

o

2

o

Prøver af bestrålet
brændsel

B

3

o

o

o

o

o

o

Uransilicid
(ubestrålet)

B

o

6

o

2

o

o

1

Tungt vand
(LSA-II)

1P-2

o

l

1

1

1

o

2

Antal transporter

Tabel4. Vej- ogjembanetransporteraf nukleart materialei transit gennemDanmark
Materiale

Prøver af bestrålet
brændsel

KolAntal transporter
litYDe 199011991 19921 1993 1994 \ 1995 19961 1997 ~ 1998

B

o

4

2

3

o

o

l

3

1

A

28

36

38

46

17

12

6

.7

o

Urandioxyd
(ubestrålet)

A

o

o

6

6

2

o

10

o

1

Uranhexafluorid
(ubestrålet)

A

l

o

1

1

o

o

o

o

1

Uranholdigt affald
(ubestrålet)

IP-2

o

2

l

4

6

8

l

9

14

Bestråledereaktorkomponenter

B

o

o

o

o

2

o

l

1

2

Ubestråletbrændsel

Omfangetaf transittransporteraf nuklearematerialergennemDanmarkpå vej og jernbaneopgjort som antallet af køretøjerer vist i tabel 4. Der har ikke i 1998været gennemførttransittransporteraf nyt ubestråletbrændseltil atomkraftværker,da SIS, som omtalt i kapitel 4,
trak de gældendebeholdergodkendelser
tilbage i januar 1998.I 1998har der væreten enkelt
vejtransportaf ubestråleturandioxyd. Det samledeantal transittransporterad vej af nukleare
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materialerhar i 1999været 19.
Endeliger der i tabel 5 for perioden 1992-1998vist antalletaf forhåndsmeddelelser,
som SIS
har modtageti henholdtil transportbestemmelserne,
antallet af 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
tilladelse omfatteflere 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
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

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

Antal
1992 1993 19941 19951 19961 19971 1998

Til/fra/i DK

3

11

3

3

1

1

2

Transit

54

45

31

20

19

28

22

SIGYN

11

10

Il

15

17

24

Til/fra/i DK

s
o

o

Transit

o

o
o

o
o

2

o
o
o
o

o
o

o

o

o

2

8

5

8

9

1

4

Transit

o

1

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

o

Til/fra/i DK

o
o
o
o

o

Transit

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

Til/fra/i DK

o
o
o
o

Bebolderg odkendelser-

5

6

11

12

16

12

6

~eholdergodkendelser,
B(U)-19~

38

7

o

o

o

o

o

Transporttilladelser
jernbane
Transporttilladelser
luft

Transit
Overflyv.

Transporttilladelser

sø
Transporttilladelser
vej

Til/fra/i DK

1

2

1

.1

o
1
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bl.a. fissile stoffer. Antallet af sådannetransporttilladelsertil overflyvning af danskområde
har været9 i 1998mod 8 i 1997.De 8 af tilladelsernehar drejet sig om transportaf kraftige
gammastrålekildertil industriel brug fra Ruslandtil England.En tilladelse har drejet sig om
transportaf nye brændselselementer
til en forsøgsreaktorfra Frankrig til Canada.
Somomtalt ovenforer det efter gældenderegler de færrestetransporteraf radioaktivestoffer,
der krævergodkendelseeller forhåndsmeddelelse.
SISbliver dog på forskellig mådeorienteret
om transporteraf især lidt størreaktivitetsmængder,som går i transit gennemeller passerer
Danmark.Det har i 1998i alt drejet sig om 31 sådanneforhåndsanmeldelser,
15 vejtransporter
og 16 søtransporter.Det har f.eks. drejet sig om vejtransportfra Tyskland til Sverigeaf uranholdigt procesaffaldfra produktion af brændselselementer,
om skibe af forskellig nationalitet
med uran, som passerergennemStorebælteller Øresund, og om sejladsmed Sigyn med
driftsaffald med lav specifik aktivitet fra atomkraftværkernei Barsebackog Ringhalstil det
svenskeaffaldsdeponii Forsmarknord for Stockholm(2 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 forsendelsermed 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,isærpå steder,hvor det størsteantal af radioaktiveforsendelserhåndteresog
omlades, f.eks. i Kastrup Lufthavn og på størrejembanestationer.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 seneste11 år er vist i tabel6 på baggrundaf en gennemgang
af SIS' s
optegnelser.
Oversigteni tabel 6 omfatteri alt 16uheldog hændelseri perioden1988-1998med det største
antal i henholdsvis1989(5 tilfælde)og 1993(4 tilfælde). I 1998er der ikke sket nogetuheld.
Uheldeneog hændelseme,der er vist i tabel 6, har med undtagelseaf tyveriet af type B(U)kolliet i 1997kun omfattetundtagelseskolli
og type A kolli bestemtfor sygehuseog forskningslaboratorierog har, som nævnt,væretkoncentreretom KastrupLufthavnogetparjembane-
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Tabel6. Oversigt over rapporterede uheld m.v.
Antal uheld pr. år
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

l

5

o

1

2

4

o

1

o

3

o

Kolli-type

~!8gelses

lP

A

6

o

10

B(U)

B(M)

1

o

Transportmåde/omladning
Banegård

~~~vn

Lufthavn

Vejterminal

Vej

5

1

8

1

2

Våd yderemballage

Forkert komoonent

Andet

3

1

3

Hændelsemed kolli
Tabt/kørt over
4

Bortkommet/stjålet
6

Konsekvenserfor kolli og omgivelser
Forøgetstråling
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stationer.I mereendhalvdelenaf tilfældeneer de radioaktiveforsendelserblevettabt påjorden
og/eller blevet kørt over af bagagevogne,
trucksog lignende.14 tilfælde er kolliet bortkommet
og i 2 tilfælde blevet stjålet. Gennemblødtyderemballageaf pap er rapportereti 3 tilfælde og
medførte i 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 blikdåsensprængtes
undermidlertidig opbevaringhos transportøren,og at
radioaktivitetsindholdetblev spredti lokalet.
De beskrevnetilfælde af uheldog hændelserhar medforbeholdfor bortkomneog stjålnekolli
i intet tilfælde medført ekstrabestråling herunderindre 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, menhvor 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. Stråledoserved transport af radioaktive stoffer
Det væsentligsteformål medtransportbesternmelseme
er at beskyttepersonermod virkningen
af radioaktiv stråling. Danskeog udenlandske
erfaringerfra mere end30 års transportvirksomhed viser, at dettemål er nået med megetstor margen.Dennekonklusion er baseretpå målte
stråledosertil transportpersonale,på beregningeraf stråledosertil transportpersonaleog til
befolkning fra den rutinemæssigetransport af radioaktive stoffer samt på gennemgangaf
rapporteredeuheld under transportaf radioaktivestoffer.
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
fjerdedel af dosisgrænsenfor stråleudsattearbejdstagerepå 20 mSv (millisievert) pr. år.
Undtagetherfra er dog en enkelttransportvirksomhed,
hvor der i 1998er registreretto persondoserpå henholdsvis10,4mSv og 3,6 mSv. Dissestråledoserskyldesførst og fremmesttransport og håndteringaf kolli indeholdendeisotopgeneratorertil sygehusene.Der er derudover
i Danmarken del personer,som under deresarbejdemed radioaktivestrålekilderbærerpersondosimeter,og som selv foretagertransportmedbil af apparaturetindeholdendede radioaktive strålekilder.Dette gælderbl.a. operatører,der udfører gammaradiografi.De individuelle
stråledosertil dissepersonerfra transporterneudgør en megetlille del af dosisgrænsenog en
lille del af deressamledeerhvervsmæssige
bestråling.
Enkeltpersoneri befolkningener generelti langt størreafstandfra de radioaktiveforsendelser
end transportarbejderneog modtagerderfor en betydelig mindre stråledosisend disse, og
dermedogsåen megetlille brøkdel af dosisgrænsen
for befollmingenpå l mSv pr. år.

Der er ikke i Danmarkgennemførtberegningerover befolkningensstråleudsættelse
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).NRPB's beregningerviser, at densamledestråledosis(kollektiv dosis,summen
af alle individuelle stråledoser)til alle transportarbejderei Storbritannienfra transportaf radioaktivestoffer, herundernuklearematerialer,er ca. 400 man mSv pr. år. Transporterneaf
radioaktivestoffer til sygehuseog industri samttransporti forbindelsemed eksportaf sådanne
stoffer udgør mere end 90 % heraf. Den samledestråledosistil den britiske befolkning er
beregnettil ca. 50 manmSv pr. år, hvoraf de radioaktivestoffer til sygehuse,industri m.v. o g
de nuklearematerialerhver bidragermedhalvdelen.Det skalbemærkes,at Storbritannienhar
en udbyggetnuklearindustri medet betydeligtantaltransporteraf nuklearematerialer,ligesom
en af verdensstørsteproducenteraf radioaktivestoffertil sygehuse,industri m.v. er beliggende
i Storbritannienog har en betydelig eksporttil andrelande.
Uheld og hændelser under transport af radioaktive stoffer i Danmark de sidste 11 år er
nærmerebeskrevet 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 invol verede personer. I nogle få tilfælde
har der været tale om betydende stråledoser til personer. Årsagen hertil har helt overvejende
været at finde i afsenderenssvigtende kontrol af dele af de benyttede transportemballager eller
mangelfuld kontrolmåling af kolli før afsendelse.
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