
STATENS INSTITUTT 
FOR STRÅLEHYGIENE 

Utgitt 1981 

BESTEMMELSER OM STRÅLEVERNSTILTAK 
VED UHELL MED GAMMARADIOGRAFI 

gitt av 

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE 

med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av røntgenstråler og radium m.v. 
og tilhorende Forskrifter av 23. januar 1976 om ti'syp med og bruk av anlegg. 
apparater, materiell og stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig 
stråling. 

Ansvar m.v. 
Eier av gammarndiografianlegg er ansvarlig for at de plikter som er pålagt 
ham etter Lov og Forskrifter om strålevern blir etterkommet. Han plikter også 
så langt det er mulig å hindre at uhell med radiografikilder inntreffer. Det vises 
her til «Bestemmelser om strålevern ved industriell radiograf i» og «Bestem-
inelscr om kontroll av gammaradiografiutstyr» utgitt av Statens Institutt for 
Strålehygiene (SIS). 

§ 1 EIKRS PLIKTER 

i.I Beredskapsplan 

Eier skal utarbeide en beredskapsplan som iverksettes ved uhell med 
gammaradiografiutstyr. Beredskapsplanen, som skal forelegges Statens 
Institutt for Strålehygiene (SIS) for godkjenning, skal bl.a. inneholde 
oversikt over: 
- Redningsutstyr og hvor dette finnes. 
- Passende steder der uskjermede radioaktive kilder kan plasseres 

under uhell. 
- Varslingsrutine r og tiltak ved uhell. (Se 2.2, 3 og Appendix.) 
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1.2 Bcredifcaptutelyr 
I tillegg til persondosimeter og måleinstrument for straiiiig som kreves 
ved all radiograf!, plikter eier av gammaradiografianlegg å anskaffe 
følgende utstyr med tanke på uhell: 

- Langskaftet tang (minst 1 m) for handtering av kilde. 
- Blyblokker eller poser med blyhagl for skjerming av kilde. 
- Avsperringsutstyr (tau og varselskilt). 

I tillegg kan bl.a. følgende utstyr påbys av SIS: 

- Beholder av f.eks. bly eller uran. 
- Ekstra måleinstrument, f.eks. teleskopdetektor. 
- Penndosimeter med ladningsenhet. 

Beredskapsutstyret skal være i godkjent stand og skal være tilgjengelig 
ved all gammaradiografi. 

1.3 Informasjon 

Eier av radiografianlegg skal, før han gir et radiografioppdrag til sine 
ansatte, forvisse seg om at vedkommende radiograf harden nødvendige 
kjennskap til den type utstyr han skal bruke og at han kjenner bered
skapsplanen. Eier skal sørge for at radiografene får informasjon og 
øvelse i bruk av beredskapsutstyret. 

§ 2 RADIOGRAPENS PLIKTER 

2.1 Forebyggende tiltak 

Før første eksponering skal radiografen kontrollere at radiografiut-
styret, måleinstrument og akustisk varsler (pipeteller) fungerer tilfreds
stillende. Radiografen skal ikke starte arbeidet før mangier er rettet. 
Tilkobling av fjernstyringskabel skal skje med forsiktighet og radio
grafen skal forvisse seg om at koblingen er i orden før kiiden sveives 
fram. Dersom radiografen merker uregelmessigheter under ekspo
nering, skal han straks undersøke forholdene for tidligst mulig å opp
dage en uhellssituasjon. 

2.2 Uhell 

Dersom radiografen oppdager at den radioaktive kilde er ute av kon
troll og ikke kan sveives tilbake i skjennet posisjon, skal han straks 
iverksette følgende: 

2.2.1 Alle personer i nærheten skal straks varsles om uhellet og få be
skjed om å holde seg borte fra strålefarlig område. 



2.2.2 Områder med strålenivå høyere enn 0.06 mGy/h (6 mR/h) skal 
avsperres eller sikres ved vakthold. 

2.2.3 Kilden skal skjermes best mulig på stedet, f.eks. ved hjelp av bly, 
jern elter betong. 

2.2.4 Tilsynshavende for strålevern eller annen overordne! skal varsles 
om uhellet. Så snart det er mulig, skal radiografen også varsle 
vernelederoghovedverneombud på bedriften der uhellet inntraff. 

2.2.5 Dersom det byr på problemer å holde uvedkommende personer 
unna strålefarlig område, skal kilden flyttes til det sted som er be
stemt i beredskapsplanen. 

2.3 Redningsarbeid utover det som er nevnt i punkt 2.2 skal bare foietas av 
personer kvalifisert for slikt arbeid etter at samtykke er gitt av SIS. Der
som det er fare for at selve kilden er skadet f.eks. ved brann eller eks
plosjon, skal alltid SIS varsles før redningsarbeid iverksettes. I Appen
dix er gitt råd og veiledning for gjennomføring av redningsoperasjoner. 

§ 3 RAPPORTERING AV UHELL 

3.1 Når eier, eller eiers tilsynshavende for strålevern, får melding om uhell 
med gammaradiografianlegg, skal han snarest mulig varsle følgende om 
uhellet: 

- Verneleder og hovedverneombud på bedriften der uhellet inntraff. 
- Statens Institutt for Strålehygiene. 
- Politiet, når uhellet skjer på offentlig sted og ellers når det ansees 

nødvendig. 

3.2 Etter at uhellssituasjonen er avklart, skal eier straks, og senest innen 3 
dager, utarbeide en rapport om uhellet. Rapporten skal sendes følg
ende instanser: 

- Statens Institutt for Strålehygiene. 
- Statens arbeidstilsyn. 
- Arbeidsmiljøutvalg, verneleder og hovedverneombud ved egen 

bedrift. 
- Arbeidsmiljøutvalg, verneleder og hovedverneombud ved den be

drift der uhellet skjedde. 

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger: 

- Navn og adresse til eier av radiografiutstyret. 
- Navn og adresse til bedriften der uhellet fant sted. 
- Tid og sted for uhellet. 
- Beskrivelse av hendelsesforløpet. 
- Navn, fødselsdato og arbeidsgtver til alle personer berørt av uhelle!. 
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$ j STRÅLEDOSKR. PERSONDOSIMETER 

Alle persondosimctre brukt av personcr sorn er berørt av uhell med gamrna
radiografi skal straks innsendes for avlesning. Alle stråledoser registrert av 
andre enn SIS skal snarcst mulig rapportcres til SIS. Etter et uhell må ingen 
starte radiografiarbeid før stråledoscnc og forholdene omkring uhellet er 
vurdert av SIS og samtykke til fortsatt arbeid er gitt. Nytt pcrsondosimeter 
må anskaffcs før radiografiarbeidet fortsetter. 

§ 5 REPARASJON OG KONTROLL AV 
GAMMARADIOGRAFIUTSTYR 

Alt radiograf i utstyr som har vært utsatt for uhell skal repareres og kontrolle-
rcs av forhandlcr eller annen godkjent serviceinstitusjon før videre arbeid. 
Se «Bcstemmelser om kontroll av gammaradiografiutstyr» 

X v !AiiA*1'•"«*•.::iJELSE 

Disse bestcmmelser trer i kraft 1. juli 1981. Senest 6 måneder etter nevnte 
tidspunkt skal alle eiere av gammaradiografiutstyr i Norge ha oppfylt de 
krav bestemmelsene stiller vedrørende beredskapsplan og hcrcdskapsul-
styr. 

SIS kan fråvike eller skjerpe disse besremmelser når særlige grunner fore-
ligger. 

APPENDIX 
RETNINGSLINJER FOR TILTAK VED UHELL 

MED GAMMARADIOGRAFIUTSTYR 

INNLEDNING 

1. Disse retningslinjene er utarbeidet med tanke på bruk av gammaradiografi
utstyr med fjernstyringskontroll av kilden. Doseberegninger m. v. er gjort 
for iridium-192-kilder. 

På grunnlag av erfaringer etter uhell med radiografikilder, kan det settes 
opp visse retningslinjer for tiltak ved slike uhell. Det er likevel ikke til å 
unngå at radiografen på stedet må vurdere situasjonen og ta avgjørelsc om 
hvordan redningsoperasjonen skal gjennomføres. I uhellssituasjoner er det 
viktig at radiografen opptrer rolig og ikke foretar panikkartede handlinger 
som forverrer situasjonen. Det er like viktig å vite hva en ikke skal gjøre som 
hva en skal gjøre. 
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BESKRIVELSE AV UHELLSSITUASIONER 

2. Det finnes en rekke ulike uhellssituasjoner, men de fleste vil falle i én av 
følgende grupper: 
- Kildchotdercn løsner fra kabelen og blir liggende løs i slangen. 
- Kildcholdcrcn løsner og faller ut av slangen. 
- Kildeholderen blir sittende fast i slangen. 
Slike situasjoner kan oppstå enten som følge av feil på utstyret eller på grunn 
av uriktig eller hardhendt behandling av dette. 

3. Dersom den radioaktive kilde løsner fra kildeholderen og faller ut av slan
gen, er situasjonen straks mer alvorlig fordi det radioaktive materialet har 
små dimensjoner (størrelsesorden millimeter), og derfor kan være vanskelig 
å lokalisere. 

4. Uhellssituasjoner kan også oppstå dersom radiografikilder blir involvert i 
brann eller blir utsatt for store mekaniske påkjenninger. Når det er fare for 
at selve den radioaktive kilden er skadet, skal Statens Institutt for Stråle
hygiene (SIS) varsles før videre redningsaksjon iverksettes. Dette gjelder 
særlig dersom det kan være fare for at radioaktivt materiale blir spredt i 
omgivelsene. 

DOSERATER 

5. I tabell 1 er satt opp sammenheng mellom kildestyrke (aktivitet) og doserate 
i milligray pr. time (mGy/h) i ulike avstander fra en uskjermet iridium-192-
kilde. 

TabeH 1 
NB: 1 mGy/h = 100 mrad/h = 0.1 rad/h 

^ v . Aktivitet 
370 GBq 740 GBq 1480 GBq 3700 GBq 
(lOCi) (20 Ci) (40 Ci) (100 Ci) 

Avstand ^ \ 

10 m 0.5 mGy/h 1 mGy/h 2 mGy/h 5 mGy/h 
3m 5.6 mGy/h 11 mGy/h 22 mGy/h 56 mGy/h 
Im 50 mGy/h 100 mGy/h 200 mGy/h 500 mGy/h 
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6. 1 tabell 2 er doseraten i 1 og 10 cm avstand omregnet til milligray pr. sekund 
(mGy/s). 

Tabell 2 
NB: 1 mGy/s = 100 mrad/s = 0.1 rad/s 

^ v . Aktivitet 

Avstand ^ x . 

370 GBq 
(10 Ci) 

740 GBq 
(20 Q) 

1480 GBq 
(40 Ci) 

3700 GBq 
(100 Ci) 

10 cm 
1 cm 

1.4 mGy/s 
140 mGy/s 

2.8 mGy/s 
280 mGy/s 

5.6 mGy/s 
560 mGy/s 

14 mGy/s 
1400 mGy/s 

Av tabell 1 og 2 fremgår det at doseraten øker meget sterkt når avstanden til 
kilden blir liten (den inverse kvadratlov). 

TILTAK VED UHELLSSITUASJONER 

RÅD OG VEILEDNING 

7. Ved første mistanke om at «noe er galt» skal radiografen straks undersøke 
situasjonen før han fortsetter radiografiarbeidet. Bruk måleinstrument og 
stol ikke bare på pipetelleren! 

8. Når et uhell er konstatert, er det viktig å forhindre at det øker i omfang. Det 
første som må gjøres er å få folk unna og hindre at noen kommer inn i stråle-
farlig område. Unngå panikk. Så lenge kilden er inne i slangen, er stråleni-
vået ikke høyere enn ved fram og tilbakeføring av kilden. 

9. Når området er sikret ved avsperring eller vakthold, skal uhellet straks mel
des til tilsynshavende for strålevern og til verneleder og hovedverneombud 
på bedriften der uhellet inntraff. Det er viktig å skaffe personer til vakthold 
når dette er nødvendig. Når området er betryggende sikret, og kilden skjer-
met på best mulig måte med bly e. 1., kan en redningsaksjon planlegges uten 
tidspress og nødvendig redningsutstyr kan bringes til stedet. 

TRANSPORT OG HANDTERING 
AV USKJERMEDE RADIOAKTIVE KILDER 

10. Følgende punkter er viktig når det gjelder å redusere stråiedosene ved uhell: 
- Hold størst mulig avstand til kilden. 
- Bruk kortest mulig tid ved arbeid nær kilden. 
- Bruk skjerming i størst mulig grad. 



11. All handtering av uskjermede radioaktive kilder må planlegges grundig slik 
at alle cperasjoner går så raskt og sikkert som mulig. Forsøk ved hjelp av 
malinger, eller tabell 1 og 2 i punkt 5 foran, å bcregne stråledosen for ulike 
arbeidsoperasjoner. Individuelle stråledoser på inntil 5 milligray (500 milli-
rad) kan aksepteres som følge av planlagte redningsoperasjoner. Dersom 
det er grunn til å tro at stråledosen kan bli høyere, bør SIS kontaktes på for
hand. 

12. All flytting av uskjermede radioaktive kilder må skje med størst mulig av
stand mellom kilden og kroppen. Bær ikke kilden inntil kroppen! En huske
regel er at avstanden mellom kilden og kroppen ikke rna bli mindre enn 
1 meter. Radiografiutstyret kan flyttes kortere avstander ved å trekke i 
kabelen eller i beholderen. Dersom det er mulig, bør kilden først sveives ut i 
tuppen av slangen. Dersom kilden skal transporters over større avstander 
innen bedriften, kan dette skje ved å plassere beholderen på en tralle og la 
slangen slepe etter tralla for å oppnå størst mulig avstand fra kilden. 

13. All handtering av uskjermede radioaktive kilder skal skje ved hjelp av ten
ger. Når en eksponeringsslange inneholder en radioaktiv kilde, må en ikke 
ta i slangen i nærheten av kilden. Ta aldri i slangen før du med sikkerhet vet 
hvor kilden befinner seg! 

NÅR KILDEN ER LØS I SLANGEN 

14. Radioaktive kilder som ligger løse i eksponeringsslangen bør så snart som 
mulig bringes tilbake i beholderen eller plasseres i en skjermingsbeholder 
som er konstruert for dette formål og godkjent av SIS. Før en starter dette 
arbeidet, skal kilden være plassert på et sted der en kan foreta redningsope
rasjonen uten tidspress. Videre skal kilden være best mulig skjermet f. eks. 
ved hjelp av bly, betong eller jern mens forberedelsene til redningsopera
sjonen foregår. Underlaget (golvbelegget) skal være plant og rent og det skal 
være gode lysforhold. Eksponeringsslangen skal ikke kobles fra beholderen 
før utstyret er kommet til det sted der redningsoperasjonen skal foregå. 

15. En skal ikke forsøke å helle kilden tilbake i beholderen ved å heve tuppen av 
slangen mens denne er koblet til beholderen. Det er stor sannsynlighet for at 
forsøket mislykkes. Følgende fremgangsmåte kan benyttes: 

Kilden sveives først fram i tuppen av slangen og deretter sveives kabelen 
helt tilbake. 
Slangen kobles fra beholderen og ved hjelp av en lang tang listes kildehol-
deren ut av slangen. For å få kilden ut, kan det være nødvendig først å 
rette ut slangen. Når kildeholderen ligger på golvet, gripes den med en 
tang og stikkes inn i beholderen med koblingsmekanismen først og kilden 
sist. Kildeholderen dyttes så langt inn som mulig. Bruk hele tiden lang-
skaftet redskap. Åpningen i beholderen må sikres med skrulokk eller dek
sel. Sjekk med måleinstrument at kilden er best mulig skjermet. 
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NÅR KILDEN SITTER FAST I SLANGEN. 
KUTTING AV SLANGEN 

16. Når kitdcholderen sitter fast i slangen, eller det ikke lykkes å riste den ut av 
slangen, er situasjonen mer alvorlig enn når kilden er løs i slangen. I slike til
feller skal slangen plasscrcs på et best mulig skjcrmet sted og viderc red
ningsoperasjon skal ikke settes i gang uten samtykke fra SIS. I punktene 17 
og 18 er beskrevet hvordan en redningsoperasjon i dette tilfelle kan gjen
nomføres. 

17. Dersom kilden kan beveges fremover mot tuppen av slangen, er det mulig å 
få kilden ut etter at tuppen av slangen er kuttet av. På enkelte typer slanger 
kan tuppen skrus av og dette letter arbeidet. Mens dette arbeidet pågår, skal 
kilden være så langt fra kuttestedet som mulig, og ingen kutting må foretas 
uten at en er helt sikker på ikke å skade kilden. Slik kutting bør foregå med 
vinkelsliper. 
Kildeholderen kan etter at slangen er kuttet føres inn i en skjermet posisjon. 
Dersom en har en skjermingsbeholder som er konstruert for formålet, kan 
også kildeholderen på nytt kobies til kabelen og trekkes på plass i radiografi-
beholderen. Før videre bruk skal radiografiutstyret kontrolleres og repare-
res som nevnt i paragraf 5 i bestemme Isene. 

18. Dersom kilden sitter helt fast i slangen, må denne kuttes på begge sider av 
kilden som deretter må bringes over i en annen beholder. Det må vises stor 
forsiktighet før kutting utføres. Kildens posisjon må være nøyaktig bestemt. 
Dersom kilden skulle bli skadd under kuttingen, ville dette forverre situa
sjonen vesentlig. Kutting må bare utføres av erfarne personer. Som nevnt 
tidligere må denne operasjon bare utføres etter samtykke fra SIS. 

TAPT KILDE 

19. Dersom kilden er falt ut av slangen, er første tiltak å evakuere området og 
lokalisere kilden. Måleinstrument er nødvendig. Når kilden er lokalisert, 
skal området straks avsperres og redningsoperasjoncne kan gjennomføres 
som beskrevet tidligere. 

20. Dersom den radioaktive kilden ikke straks kan lokaliscres, må bedriftsled-
elsen varsles og det kan bli nødvendig å evakuere større områder. Kontakt 
SIS så snart som mulig. 

21. Dersom en radioaktiv kilde forsvinner under biltransport, skal følgende for
holdsregler tas: 
- Meld uhellet til bedriften (tilsynshavende) som varsler Politiet og SIS i 

samsvar med paragraf 3 i bcstemmclsene. 
- Søk langs transportruten. 
Dersom kilden fremdeles ikke er funnet, må større leteaksjoner settes i 
verk. Slike aksjoner ledes av Politiet. 
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