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Innholdet i dette vedlegget er hentet fra en intern rutine ved Institutt for fysikk. 
Noe av informasjonen kan være av lokal karakter og ikke like relevant for hele 
NTNU. 

 

1 Hensikt 

Prosedyren skal sikre at pakking og forsending av isotopavfall skjer etter gjeldende 
sikkerhetsstandarder og forskrifter. 
 

2 Omfang 

Prosedyren omfatter: 

 Sortering av radioaktivt avfall 

 Godkjent utslipp av radioaktive isotoper 

 Hvordan starte prosessen 

 Pakking av radioaktivt avfall 

 Utfylling av Felles deklarasjonsskjema for farlig og radioaktivt avfall 

 Utfylling av fraktbrev 

 Utfylling av vedlegg til fraktbrev 

 Utfylling av transportuhellsbrev 

 Utfylling av fareseddel 

 Type A merking 
 
Prosedyren utføres kun av ansvarlig eller stedfortreder for isotopavfallsrommet DU4-
174 i Realfagbygget i samarbeid med avfalls leverandør. 
 

3 Bakgrunn 

3.1 Sortering av radioaktivt avfall 

 

Strålingens egenskaper: 
En kan skille avfallet etter strålingens egenskaper( α-, rene β- og γ-emittere) fordi 
ulike stoffer krever ulik skjerming. 
 
Halveringstid: 
Avfall med halveringstid under 3 måneder skal pakkes i gule plastavfallsdunker, og 
lagres på rom DU4-174 i realfagbygget, i påvente av at aktiviteten kommer under 
utslippsgrensen. (som regel 10 halveringstider).   Da kan avfallet avhendes som 
vanlig avfall, eller deponeres som annet spesialavfall. Se avsnitt 3.2 ”Godkjent utslipp 
av radioaktive isotoper”. 
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Avfall med halveringstid over 3 måneder skal ikke i samme plastdunk som avfall med 
lavere halveringstid, dette fordi avfallet skal sendes til Institutt For Energiteknikk (IFE) 
på Kjeller. I påvente av levering av avfall til IFE, lagres avfallet på rom DU4-174. 
Flere isotoper: 
Dersom avfallet inneholder flere forskjellige isotoper, skal avfallet samles i en 
plastdunk beregnet på isotopen med den lengste halveringstiden. 
 
Patologiavfall: 
Patologiavfall som inneholder radioaktiv stråling med lang halveringstid må lagres i 
fryser lokalt der det er fremstilt, inntil 10 halveringstider eller til aktiviteten er under 
utslippsgrensen for så å behandles som ordinært farlig avfall. 
 
Over eller under unntaksgrensen: 
Avfall over unntaksgrensene gitt i ”Lov og forskrifter Om strålevern og bruk av 
stråling” leveres og deklareres som ADR klasse 7. 
Avfall under unntaksgrensene gitt i ”Lov og forskrifter Om strålevern og bruk av 
stråling” leveres og deklareres som farlig avfall. 
 

4 Utstyr 

4.1 Skjema 

Skjema og prosedyrer samt annen informasjon er lagret i perm merket registrering av 
radioaktivt avfall DU4-174.  Romansvarlig for radioaktivt avfalls-rommet DU4-174 
oppbevarer denne permen. 
 

 Utfylte skjema for lagring av radioaktivt avfall 

 Rekvisisjon for forsendelse, behandling og lagring av radioaktivt materiale 

 Felles deklarasjonsskjema for farlig og radioaktivt avfall 

 Fraktbrev 

 Vedlegg til fraktbrev 

 Transportuhellskort  

 Fareseddel 

 Type A merking 
 
 

5 Fremgangsmåte 

5.1 Hvordan starte prosessen? 

 
Radioaktivt avfall skal sendes til Institutt for Energiteknikk på Kjeller. 
Vår kontaktpersonen der er Trond Eivind Bøe 
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Trond Eivind Bøe 
Section Head Radioactive Waste 
Dept. of Environmental Technology 
 
trondeb@ife.no 
Phone: +47 63806000/6294 
Fax:     +47 63825262 
Mobile +47 90020450 
http: www.ife.no 
 

 
1. Fyll ut rekvisisjon (A_avfalls rekvisisjondokument.doc). 
2. Send rekvisisjonen (e-post, brev) til Institutt for Energiteknikk på Kjeller (IFE), v/ 

Trond Bøe. Ring når papirene bør være mottatt, og hør om stoffene kan sendes.  
3. Fat finnes i flere størrelser, spør IFE om det er mulig å få tilsendt passende fat 

dersom vi ikke har på lager. 
4. Kontakt Børstad Transport A/S ved Trond Solihaug, tlf 74 83 40 00. De har 

sjåfører som kan kjøre ADR klasse 7-radioaktivt avfall.    
Radioaktivt avfall over unntaksgrensen klassifiseres som ADR klasse 7.  
Radioaktivt avfall under unntaksgrensen kan fraktes som farlig avfall og er 
billigere enn ADR klasse 7.  
Be om å få tilsendt transportuhellskort og fraktbrev fra Børstad. 

5. Avtal fraktpris og henting og be din lokale bestiller om å legge inn en bestilling på 
henting og frakt av avfallet i bestillingssystemet.  

6. Pakk avfallet og fyll ut dokumentene som anvist i de neste kapitlene. 
 

5.2 Pakking av radioaktivt avfall 

1. Ta på beskyttende hansker og blyfrakk. 
2. Husk å fest persondosimeteret ved brystlommen på frakken som brukes. 
3. Sett et 200 L fat på en palle. 
4. Pakk avfallet inn slik at lekkasjer ikke kan skje.  

 Legg absorberende stoff rundt kanna, dette skal kunne absorbere hele 
innholdet i tilfelle lekkasje.  

 Pakk godt med støtdempende materiale. 
 Fest forseglingen godt. 

5. Bruk en jekktralle til å frakte fatet inn på lager for flytende nitrogen (DU4-198), og 
vei fatet der. Kjør fatet tilbake for oppbevaring inntil henting kan skje. 

6. Mål total strålingseksponering (mSv/h) helt inntil fatet (sjekk hele overflaten slik at 
du er sikker på at du måler nærmest den sterkeste kilden). Husk å mål ved topp 
og bunn av fatet. Dette brukes til å finne kategori av kolli for å se hvilken 
fareseddel som skal benyttes. 

7. Mål høyeste eksponering (mSv/h) ved avstand en meter rundt fatet, dette brukes 
til utregning av Ti (se kap. 5.4.2). Husk å måle topp og bunn av fatet. 

8. Når du er ferdig, kast brukte hansker i avfall og heng dosimeter og blyfrakk på 
plass. 

mailto:trondeb@ife.no
http://www.ife.no/
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9. Sjekk deg selv med strålingsmonitor (GM-teller) for å forsikre deg om at du ikke er 
kontaminert. 

 

5.3 Utfylling av Felles deklarasjonsskjema for farlig avfall og radioaktivt avfall 

(se vedlegg A_Felles deklarasjonsskjema for farlig og radioaktivt.pdf) 
1. Fyll inn ditt navn og instituttets adresse under punkt A. Avfallsprodusent.  
2. Fyll inn Faktureringsadresse i punkt B. Faktureringsadresse 

NTNU 
Regnskapsseksjonen 
Felles Fakturamottak 
7491 Trondheim 

3. Organisasjons nummer til NTNU: 974767880. Fylles inn under både A og B 
4. Det brukes ikke EAL kode for radioaktivt materiale. 
5. Avfallsstoffnummer er: 3831-1 for forskningsinstitutter/universiteter 
6. Fyll inn mengde avfall i kg / liter og hvor mange kolli som sendes 
7. Beskriv embalasjetype som f.eks STÅLFAT 
8. Sendes avfallet under ADR klasse 7 må det i tillegg fylles ut fraktbrev som før. 
9. Dater og signer deklarasjonsskjema. 
 

5.4 Utfylling av fraktbrev 

(se vedlegg A_fraktbrev.doc) 
10. Fyll inn ditt navn og instituttets adresse under punkt 1-3. 
11. Fyll inn Mottakers navn og adresse og andre punkter er ferdig utfylt fra under 

punkt 4-6: 
Institutt for energiteknikk 
Avd. Radavfall 
Instituttv.18 
2007 Kjeller 

12. Fyll inn senders kundenr (15694) hos transportøren (Børstad Transport A/S) 
under punkt 15. 

13. Fyll inn mottakers kundenr (finnes ikke pr. dags dato) hos transportøren (Børstad 
Transport A/S) under punkt 23. 

14. Fyll inn Motakers referanse i punkt 25: Trond Eivind Bøe 
15. Fyll inn antall kolli i punkt 34. 
16. Fyll inn i punkt 35: Stålfat – radioaktivt avfall, se vedlegg. 
17. Fyll inn bruttovekt i punkt 36. 
18. Fyll inn i punkt 37: 200 l (største fat) 
 
 

5.4.1 Kategori av kolli 

Betingelser 

Transportindeks (Ti) Høyeste strålingsnivå noe sted på 
utvendig overflate 

Kategori 

0 a/ Ikke over 0,005mSv/h I-HVIT 
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Over 0, men ikke over 1 
a/ 

Over 0,005 mSv/h, men ikke over 
0,5mSv/h 

II-GUL 

Over 1, men ikke over 10 Over 0,5 mSv/h, men ikke over 2 mSv/h III-GUL 

Over 10 Over 2 mSv/h, men ikke over 10 mSv/h III-GUL b/ 

Tabell 1 Tabellen brukes for å beregne transport kategori på bakgrunn av 
høyeste strålingsnivå helt inntil transport emballasjen, og 1 m unna. Kilde: 
ADR/RID bok side 257 

5.4.2 Beregning av Ti 

Beregning av transport indeks etter ADR definisjon: 
Mål høyeste strålingsnivå (mSv/h) ved en meters avstand fra ytterste vegg på 
emballasjen, og multipliser med 100.  

Eks: Laborelteller måler 4 Sv/t i en meters avstand. 

 4 Sv/t = 0,004 mSv/t x 100 = 0,4 Ti 

(Eller divider direkte med 10; 4 Sv/t : 10 = 0,4 Ti) 
 

5.5 Utfylling av vedlegg til fraktbrev 

Fyll ut et skjema som angir de forskjellige nuklidene og aktivitetsnivå i bequerell (Bq) 
på grunnlag av de innsendte skjemaene fra brukerne (A_fraktbrev_vedlegg). 
 

5.6 Utfylling av transportuhellskort 

Transportuhellskort skaffes hos IFE, se eksempel (A_transportuhellskort). Bordene er 
røde. 
1. Fyll ut i navn på produktet: Div radioaktivt avfall, UN 2915 se vedlegg fraktbrev. 
2. Fyll ut kjemisk form: kryss av de som passer. 
 
 

5.7 Utfylling av fareseddel 

 
 
 
 
 
 
Figur 1. Dette er et eksempel på en 
fareseddel klasse II-GUL, som finnes 
som klistremerker som fås hos IFE. 
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1. Fyll ut den mest dominerende gamma strålende radionuklide med estimert 

aktivitet. 
2. Klistre to faresedler på emballasjen, en på hver side av fatet. 
 
 

5.8 Type A merking 

1. I tillegg til transportuhellskort skal emballasjen merkes med: Type A.  
2. Sett på to klistremerker Type A på hver side av fatet. 

 
 
 
  A er internasjonal merking som brukes ved forsendelse 

 
 

5.9 Henting av avfall 

1. Ring Børstad Transport AS (tlf 74 83 40 00). 
2. Avtal henting av gods.  
 
 

6 Kilder 

Vedlegg:  
1. A_avfalls rekvisisjondokument.doc   
2. A_Felles deklarasjonsskjema for farlig og radioaktivt.pdf  
3. A_transportuhellskort.doc  
4. A_fraktbrev.doc    
5. A_fraktbrev_vedlegg.xls 

 
Ta kontakt med Sentral strålevernkoordinator for å få tak i vedleggene. 
 

ADR/RID 2011 - Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning 

 
IAEA.org    International Atomic Energy Agency 
IAEA publications 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp 
 
 

Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2005 Edition 
Safety Requirements  
Safety Standards Series  No. TS-R-1  (ST-1, Revised) STI/PUB/1098, 220 pp.; 
7 figures; 2000, ISBN 92-0-100500-8 
IAEA Safety Standards – for protecting people and the environment 

 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/publications.asp
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Assessment of Occupational Exposure Due to Intakes of Radionuclides: 
Safety Guide  
Safety Standards Series No. RS-G-1.2 STI/PUB/1077, 85 pp.; 7 figures; 1999, 
ISBN 92-0-101999-8. 
 
Occupational Radiation Protection: Safety Guide  
Safety Standards Series No. RS-G-1.1 STI/PUB/1081, 73 pp.; 2 figures; 1999, 
ISBN 92-0-102299-9 
 
Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation: 
Safety Guide Safety Standards Series No. RS-G-1.3 STI/PUB/1076, 89 pp.; 5 
figures; 1999,ISBN 92-0-101799-5 
 
Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment: Safety 
Guide Safety Standards Series No. WS-G-2.3 
STI/PUB/1088, 43 pp.; 3 figures; 2000, ISBN 92-0-100100-1 
 

 


