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1 Radon - et offentlig ansvar
Radon er en radioaktiv edelgass som dannes naturlig i berggrunn og jordsmonn
som inneholder uran og radium. Edelgasser har liten evne til å danne kjemiske
bindinger med andre stoffer og kan lett frigjøres til luft. Når radon brytes ned
dannes det nye radioaktive stoffer av polonium, vismut og bly. Det er disse
«radondøtrene» som gir det meste av stråledosen til lungene når vi oppholder oss
i radonholdig luft. I store kartlegginger eller rutineundersøkelser er det vanligvis
bare konsentrasjonen av radon (i becquerel pr. kubikkmeter luft - forkortet
Bq/m3) vi måler. Undersøkelser viser imidlertid at radonkonsentrasjonen gir et
godt mål for stråledosen. Når vi i dagligtale snakker om stråledoser eller helserisi-
ko fra radon så mener vi egentlig den samlede dosen eller helserisiko fra både
radon og radondatterproduktene i inneluften. Den gjennomsnittlige dosen fra
radon og radondatterprodukter i inneluften utgjør nærmere halvparten av den
totale dosen som befolkningen får fra alle kilder for ioniserende stråling.

Verdens helseorganisasjons byrå for kreftforskning - International Agency for
Research on Cancer, IARC - har klassifisert radon som «sikkert kreftfremkallende
for mennesker». Det er liten tvil om at røyking er den viktigste årsaken til lunge-
kreft i befolkningen. I de nordiske som har høye radonkonsentrasjoner i bolig-
massen vurderes radon å være den nest viktigste risikofaktor for lungekreft etter
røyking. Undersøkelser tyder på at kombinasjonen av røyking og radon medfører
spesielt høy risiko - noe høyere enn summen av risikoen ved bare å utsettes for
radon eller bare å røyke. Den internasjonale strålevernskommisjon, ICRP, anbefa-
ler at tiltak for å redusere eksponeringen gjennomføres ved forhøyde radonkon-
sentrasjoner i innemiljøet.

Innstrømning av radon fra massene under konstruksjonen er den viktigste årsak til
forhøyde radonkonsentrasjoner i boliger. Avgassing av radon fra bygningsmateria-
ler gir svært sjelden noe bidrag av betydning, men derimot kan bruk av hushold-
ningsvann fra borebrønner i fast fjell i noen tilfeller gi forhøyde konsentrasjoner i
inneluften.

I arbeidet med å redusere risikoen for lungekreft p.g.a. radoneksponering er det
viktig gjennom målrettede kartlegginger å finne frem til de boliger hvor radon-
konsentrasjonen er forhøyet og deretter stimulere til at det gjennomføres tiltak
for å redusere konsentrasjonene. Et annet viktig mål vil være å begrense radon-
konsentrasjonen i nye bygg ved at det gjennomføres visse forebyggende tiltak i
tidlig fase av byggeprosessen. På bakgrunn av en kostnad/nytte-vurdering har
Statens strålevern anbefalt bestemte tiltaksnivåer (Strålevernhefte nr. 5). Disse
tiltaksnivåene er i overensstemmelse med internasjonale anbefalinger.

I henhold til lov om kommunehelsetjenesten har de kommunale helsemyndighe-
tene et ansvar for kartlegging av problemomfang og veiledning om tiltak som kan
begrense de helsemessige konsekvenser ved radoneksponering i boliger. I henhold
til den nye byggforskriften skal man også ta hensyn til radonkonsentrasjonene ved
oppføring av nye bygg. Det er derfor nødvendig å samordne deler av arbeidet
med andre etater i kommunen; bl.a. bygningsetat/teknisk etat.

Dette heftet er en veileder for kommunene som bør benyttes i forbindelse med
kardegging av problemomfang når det gjelder radon i boliger. Resultatene av en
slik kartlegging vil danne grunnlaget for organisering og omfang av det videre
arbeidet med å spore opp boliger med forhøyde konsentrasjoner og gi veiledning
om gjennomføring av tekniske mottiltak. En slik radonkardegging vil også kunne
gi viktig informasjon som kan danne grunnlag for å vurdere behov for spesielle
tiltak ved utbygging av nye områder. Heftet dekker ikke byggegrunnsundersøkel-
ser, og tar heller ikke opp spesielle forhold knyttet til forekomst av radon i grunn-
vann. Heftet henviser en rekke steder til Strålevernhefte nr. 3, 5 og 9 og må sees
i sammenheng med disse.



2 Undersøkelser i
eksisterende boliger

2.1 Måletekniske retningslinjer
Retningslinjer for malinger av radon i inneluft og byggegrunnundersøkelser er
gitt i Strålevernhefte nr. 3. Malinger i inneluft bør utføres med en metode som gir
grunnlag for å kunne beregne årsmiddelkonsentrasjon og som kan benyttes for å
vurdere behov for mottiltak. Måletiden bør minimum være to måneder. Det er pr.
i dag bare sporfilmmetoden som oppfyller de minimumskrav som er sått til måle-
sikkerhet. Metoden er enkel og billig i bruk og tilbys kommersielt. De største
kostnadene ved gjennomføring av en radonkartlegging vil i de fleste tilfeller ligge
i bruk av arbeidskraft internt i kommunen.

Ettersom innemiljøet er mest stabilt i fyringssesongen bør malinger fortrinnsvis
begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april (se Strålevern-
hefte nr. 3). I de tilfeller man lar sporfilmene stå utplassert i mer enn tre måneder
kan man også gjennomføre malinger på andre tider av året. Måleresultatene må
korrigeres til årsmiddelkonsentrasjon og det bør fremgå av analyserapport eller
resultatoversikt fra analyselaboratonet/målefirmaet hvordan en slik korreksjon er
gjort.

Generelt anbefales det å gjennomføre to malinger i hver bolig, og malinger bør
bare gjøres i oppholdsrom som f.eks. dagligstue og soverom. Målefeil kan opptre
- f.eks. ved at detektorer byttes om, eller at feil skjer ved avlesning. Hvis det gjø-
res bare én måling i hver bolig, bør den følges opp med en kontrollmåling før
man setter igang med omfattende eller kostbare tiltak.

2.2 Utvelgelse av boliger for måling
og kartlegging

På grunnlag av de kartlegginger som er gjennomført i Norge er det anslått at
7-9% av den totale boligmassen har radonkonsentrasjoner over anbefalt tiltaksnivå
på 200 Bq/m 3 (Strand et al 1998). Undersøkelser viser at boliger bygd etter
midten av 70-tallet gjennomgående har noe høyere radonkonsentrasjon i
inneluften enn eldre boliger. Hovedårsaken til dette ligger i en kombinasjon av
dårlig ventilasjon og endring i bygningsmessig utførelse som kan ha medført økt
innstrømning av radon fra byggegrunnen. Det er også grunn til å anta at ombyg-
ging og etterisolering av eldre boliger har ført til noe høyere konsentrasjoner i
eldre boliger. Andelen av boligene hvor tiltak er nødvendig vil variere fra kommu-
ne til kommune. I noen av de mest utsatte områdene av landet kan nærmere 50%
av boligmassen ligge over anbefalt tiltaksnivå. Andre kommuner har svært få boli-
ger med forhøyde konsentrasjoner. Det er derfor hensiktsmessig å differensiere
arbeidet i henhold til dette.

Den landsomfattende radonkartleggingen, som ble gjennomført i perioden 1987-
89 (Strand et al 1991 & 1992), omfatter svært fa malinger i de enkelte kommu-
nene og er ikke egnet som kartlegging av problemomfang. Dessuten omfatter
denne undersøkelsen bare boliger bygget før 1980 og det er kun gjennomført
måling i soverom. Undersøkelsen bekrefter imidlertid at det er regionale forskjel-
ler i problemomfang, men at man kan finne boliger med forhøyde radonkonsen-
trasjoner så og si hvor som helst i landet.

Inntil sommeren 1998 har ca. 50 av landets kommuner gjennomført radonkart-
legginger av et omfang som gir grunnlag for videre planleggingsarbeid. Disse
kartleggingene viser i gjennomsnitt, og for de fleste av kommunenes vedkom-



mende, noe høyere radonkonsentrasjoner i boligmassen enn i den landsomfatten-
de kartleggingen 1987-89 (Strand et al 1998).

I noen kommuner er det foretatt malinger hvor man har benyttet metoder med
forholdsvis kort målerid og som dermed gir stor usikkerhet ved beregning av
årsmiddelkonsentrasjon. Det er også gjennomført en rekke spredte malinger på
privat initiativ - dvs. ved at den enkelte boliginnehaver har kjøpt måletjenester fra
et av de målefirmaene som opererer på kommersielt grunnlag. Det kan imidlertid
være vanskelig å få tilgang til dette materialet og dessuten er det vanligvis for få
malinger til å kunne gi en tilstrekkelig oversikt over problemomfang i de enkelte
kommunene.

I en rekke kommuner har det vært foretatt en kartlegging av ekstern bakgrunn-
stråling bl.a. ved måling lang veiene. Malinger hvor man ikke skiller bidraget fra
radium fra annen ekstern bakgrunnstråling viser liten sammenheng med radon-
konsentrasjonen i boliger. Dette fordi den eksterne bakgrunnstrålingen består av
stråling fra flere radioaktive stoffer som ikke har noe med radon å gjøre. Dessuten
vil det meste av strålingen komme fra de øverste 20 cm av overflaten og derfor
ikke kunne si noe om forholdene dypere ned i grunnen. Slike kartlegginger har
derfor liten relevans og kan ikke benyttes som grunnlag for å anslå radonkonsen-
trasjonen i eksisterende boliger. Malinger hvor man skiller bidragene spektrome-
trisk, og dermed kan anslå innholdet av radium, kan benyttes som del av bygge-
grunnundersøkelser (Strålevernhefte nr. 3,1996).

Det er ikke mulig å identifisere boliger med forhøyde konsentrasjoner av radon
med tilstrekkelig sikkerhet på annen måte enn ved direkte å foreta malinger i
inneluft. Det vil som oftest være for kostbart og lite hensiktsmessig å foreta
malinger i alle boliger. Malinger i et representativt utvalg og kartlegging i flere
trinn vil som oftest være mer rasjonelt.

2.2.1 Fase I: Måling i et tilfeldig utvalg av boliger
For å få et representativt utvalg av boliger bør man foreta et mest mulig tilfeldig
utvalg. Ved vurdering av antall boliger i utvalget vil man måtte ta hensyn til både
kommunens størrelse og befolkningstettheten. I kommuner med stor utstrekning
og med få innbyggere vil det være nødvendig å foreta malinger i en større andel
av boligmassen enn i tettbefolkede bykommuner. Utvalget må være stort nok til
å kunne identifisere eventuelle områder som er spesielt utsatt.

I Tabell 1 er det gitt forslag til størrelse på utvalget etter antall innbyggere. For å
få en bred oversikt over forholdene innenfor kommunen må man sørge for en viss
geografisk spredning i utvalget. I store bygg vil radonkonsentrasjonen vanligvis
være lavere dess høyere opp man kommer i etasjene. I bykommuner hvor en
betydelig andel av befolkningen bor i boligblokk/leiegårder bør man fortrinnsvis
bare måle i boligrom i nederste bebodde etasje.

Tabell 1: Størrelse på tilfeldig utvalg av boliger:

Under 10 000 innbyggere

10 000 - 30 000 innbyggere

Mer enn 30 000 innbyggere

10 % av boligmassen

5 - 10 % av boligmassen

2 - 5 % av boligmassen

Ved henvendelse via brev vil deltagerandelen vanligvis være mellom 60 og 70 %.
andelen kan økes noe ved muntlige henvendelser eller oppfølgende brev.
Detektorene skal stå i boligen 2-3 måneder, og det vil også være nødvendig med
et påminnelsesbrev til husstandene når detektorene skal returneres.



Et tilfeldig utvalg av boliger, basert på et av de kommunale registre som inne-
holder alle bebodde eiendommer, vil i de fleste tilfeller sikre at utvalget blir like
representativt for tett befolkede som for spredt befolkede områder. Denne
utvalgsmetoden egner seg godt med sikte på å vurdere problemomfang og beho-
vet for utfyllende malinger i eksisterende boligmasse. Dersom bosettingsmønste-
ret er slik at det er naturlig å dele opp kommunen i adskilte grender, bør utvalget
i hver grend være tilnærmet proporsjonalt med folketallet. Alternativt kan man
redusere noe anfallet i de tettest befolkede områdene til fordel for områder med
spredt bosetning.

Svakheten ved å konsentrere seg om eksisterende boliger kan være at visse områ-
der av kommunen som kanskje kan være aktuelle for fremtidig utbygging blir
dårligere representert. Dersom kartleggingen særlig gjøres for planleggingsformål,
kan det derfor være aktuelt å prioritere enkelte av de spredt bebygde områdene
med forholdsvis flere malinger enn de tettbebygde delene av kommunen.
Utvelgelsen kan gjøres f.eks. ved å legge et rutenett over kommunekartet, og
deretter trekke ut tilfeldig det angitte an tall boliger innenfor hver rute.

De kartlegginger som er gjennomført viser at radonkonsentrasjonen i inneluft
ofte avhenger av boligtype, byggeår, kjellerkonstruksjon, type grunnmur, etc.
I forbindelse med bearbeiding og systematisering av resultatene vil slike opplys-
ninger være viktige. Statens strålevern har utarbeidet et standard spørreskjema
som bør benyttes i kommunale radonkartlegginger. Dette skjemaet fylles ut av
den enkelte beboer og returneres sammen med sporfilmen (vedlegg 1).

2.2.2 Klassifisering på grunnlag av måleresultatene i fase I.
På grunnlag av måleresultatene bør det være mulig å lage en oversikt ved f.eks. å
plotte resultatene inn på et kart. Måleresultatene kan så kobles med opplysninger
fra spørreskjemaene samt tilgjengelige opplysninger om geologi. På denne måten
kan man dele resultatene inn i grupper etter problemomfang - som vil danne
grunnlag for oppfølging. En slik gruppering kan f.eks. være basert på en ren geo-
grafisk inndeling i områder på grunnlag av kartfremstillingen eller en gruppering i
områder på bakgrunn av tilgjengelige geologiske opplysninger sammenholdt med
måleresultatene. Man kan man også ta hensyn til opplysninger om boligtype og
byggeår. Hver gruppering bør omfatte minimum 20 boliger.

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i inneluft er gitt i Strålevernhefte nr. 5, og med
utgangspunkt i disse nivåene og måleresultatene bør det være mulig å klassifisere
de ulike gruppene i henhold til kategoriene i Tabell 2.

Andel av boligmassen med
radonkonsentrasjon over 200 Bq/m 3 :

Kategori 1: mer enn 20%

Kategori 2: mellom 5 og 20%

Kategori 3: mindre enn 5%
og ingen over 400 Bq/rn^

Oppfølging:

Måling i alle boliger

Oppfølgende malinger i
utvalgte boliger

Generell informasjon og veiledning

Tabell 2: Klassifisering av områder på grunnlag av resultatene i fase I

Kategori 1 omfatter områder med høy sannsynlighet for forhøyde radonkonsen-
trasjoner i boliger, og oppfølgingen bør bestå i at malinger gjennomføres i alle
boliger som kommer i denne gruppen.



Eksempel: I en kommune finner man på bakgrunn av malinger i ca. 10% av bolig-
massen at 26% av resultatene ligger over 200 Bq/m3. Gjennomsnittskonsentrasjonen
er på 175 Bq/m3 og mer enn 50% av boligene ligger over 100 Bq/m3. Resultatene
viser at andel over tiltaksnivå er noe høyerefor boliger bygget etter 1980 (32%), men
at andelen over tiltaksnivå er høyere enn 20% også for eldre boliger. Kommunen har
ca. 1000 boliger, og dette er i bovedsak eneboliger. På bakgrunn av kartfremstilling-
en er det ikke mulig å se noe geografisk mønster som gjør det mulig å identifisere
spesielt utsatte områder. Oppfølging: Det anbefales at alle boliger i kommunen måles,
og at forebyggende tiltakgjennomføres ved nybygg.

Kategori 2 omfatter områder med middels sannsynlighet for forhøyde radon-
konsentrasjoner i inneluften. Oppfølgende malinger bør gjennomføres hvor man
kombinerer opplysninger fra spørreskjema og geologi.

Eksempel: I et geografisk område av kommunen finner man at 12% av resultatene
ligger over 200 Bq/m3. Dette området kommer derfor i kategori 2. Utvalget utgjør
50 av 500 boliger - dvs. 10%. Siden utvalget er tilfeldig er det antatt at utvalget er
representativt for boligene i området når det bl.a. gjelder byggeår og type grunnmur.
Resultatene viser at 5 av de 6 boligene over 200 Bq/m3 er bygget etter 1980 og at alle
boligene har grunnmur av lettklinkerblokker. Av de 50 utvalgte boligene i området
er talt 21 bygget etter 1980 og gjennomsnittskonsentrasjonen i denne gruppen ligger
155 Bq/m3 med 14 boliger over 100 Bq/m3. Resultatene viser videre at alle de 6
boligene som ligger over 200 Bq/m3 har full kjeller og grunnmur av lettklinkerblok-
ker, men at gjennomsnittskonsentrasjonen for de 30 boligene (hvorav 15 bygget etter
1980) med denne type grunnmur er noe lavere enn for gruppen boliger bygget etter
1980 - dvs. engjennomsnittlig radonkonsentrasjon på 95 Bq/m3 hvorav 13 boliger
over 100 Bq/m3. Den boligen som ligger over 200 Bq/m3, som er bygget av lettklin-
kerblokker - men før 1980, har en radonkonsentrasjon på 210 Bq/m3, mens de andre
5 boligene ligger betydelig over 200 Bq/m3, hvorav 3 over 400 Bq/m3. Oppfølging:
42% (21/50 x 500 = 210) av boligene i området er bygget etter 1980 og resultatene
tyder på at 24% av disse (6/21 x 210 = 60) ligger over 200 Bq/m3. Det besluttes
derfor å måle alle boligene i området som er bygget etter 1980. Alternativt kunne
man ha valgt å måle alle boliger med lettklinkerblokker som grunnmur, men det
ville medføre flere malinger (300 boliger).

Kategori 3 omfatter områder med lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentra-
sjoner i inneluften og hvor ingen boliger i utvalget ligger over 400 Bq/m 3 .
Oppfølging fra kommunens side kan begrense seg til generell informasjon og
veiledning om tiltak til dem som har radonkonsentrasjoner over tiltaksnivå, samt
generell informasjon om forebyggende tiltak ved nybygg.

Eksempel: I et område av kommunen finner man at 4% av resultatene ligger over
200 Bq/m3. Området kommer derfor i kategori 3. Dette er et tettbebygget område og
utvalget utgjør 75 av 2000 boliger - dvs. 3,75% av boligmassen. Resultatene for de
tre boligene over 200 Bq/m3 er henholdsvis 260, 330 og 370 Bq/m3.
Gjennomsnittskonsentrasjonen for de 75 målingene er 45 Bq/m3 og bare 15 av de 75
boligene har høyere konsentrasjon enn 100 Bq/m3. Det viser seg at begge de to bolige-
ne på henholdsvis 330 og 370 Bq/m3 er eneboliger bygget etter 1980, men før 1990.
Av utvalget på 75 boliger er 20 bygget i denne perioden, og det skulle bety at sann-
synligheten for forhøyde nivåer kan v&re høyere for denne kategori boliger. Dette
bildet bekreftes ved at ialt 8 av de 15 boligene over 100 Bq/m3 er bygget i samme
periode. Oppfølging: Et aktuelt råd kan derfor være å anbefale at hus bygget mellom
1980 og 1990 måles. Undersøkelser andre steder i landet tyder på at radon-
konsentrasjonen kan øke noe somfølge av at sprekker og andre utettheter i
konstruksjonen først opptrer etter noen år. Det kan derfor v£re aktuelt åfølge opp
med nye malinger i et utvalg av boliger bygget i perioden 1990-2000 om noen år.

Eksempel: I et område av kommunen finner man at 2% av boligene ligger over 200
Bq/m3. Dette utgjør bare 2 boliger, men begge har radonkonsentrasjoner som ligger
på over 400 Bq/m3. Området kommer derfor i kategori 2.



2.2.3 Fase II: Problemrettet kartlegging
En problemrettet kartlegging bør basere seg på resultatene av målingene i fase I
og tolkning i henhold til tabell 2. For områder som kommer i kategori 1 vil fase
II gå ut på å måle alle boliger, og når det gjelder kategori 3 vil kommunens opp-
gave i hovedsak begrense seg til generell informasjon og rådgivning. Når det
gjelder kategori 2 vil fase II kreve en mer detaljert analyse av resultatene fra fase I
for nærmere å spesifisere utvalgskriteriene i forbindelse med å finne frem til de
boligene som har forhøyde konsentrasjoner. I dette arbeidet vil det være viktig å
innhente tilgjengelige opplysninger om geologi, byggeskikk, boligmønster og
benytte opplysningene fra spørreskjemaet i fase I.

Erfaringer fra kartlegginger som er gjennomført viser at følgende kriterier kan
være viktige:

Geologi: På grunnlag av tilgjengelige geologiske data kan det være viktig å få klar-
het i om det er forekomst av bergarter som har høyere konsentrasjon av radium
som f.eks. alunskifer, granitter og pegmatitter. Forekomster av løsmasser kan også
gi høye radonnivåer ved transport av radon fra store grunnvolum seiv ved mode-
rat forhøyde konsentrasjoner av radium i bergartene. Forskjellige bergarter kan
ligge som lommer, årer eller lag i fjellet. Lokale kart over berggrunn, jordsmonn
og kvartærgeologi (løsmasser) vil kunne være et viktig grunnlag i forbindelse med
en problemrettet kartlegging. De karter som er tilgjengelige, bl.a. berggrunnskart
for hele Norge eller fylkeskarter, er som regel for lite detaljerte og vil gi lite infor-
masjon om forholdene mer lokalt og ikke vise alle variasjoner innenfor et mindre
område (f.eks. et byggefelt).

Boligtype (spørsmål 11): Boliger med direkte mot bakken som bl.a. eneboliger og
vertikaldelte rekkehus vil som oftest ha noe høyere konsentrasjoner enn leiligheter
i leiegårder eller blokk. På bakgrunn av måleresultatene kan man i de forskjellige
områdene dele boligene inn i grupper etter boligtype. Boligtype kan derfor være
et viktig kriterium.

Eksempel: Resultatet av en kartlegging viser at 10% av boligene ligger over anbefalt
tiltaksnivå (kategori 2). Utvalget består både av eneboliger, rekkehus og blokkleilig-
heter. For eneboliger finner man at over 20% av resultatene ligger over anbefalt til-
taksnivå. Oppfølging: Alle eneboliger i området måles (kategori 1).

Byggeår (spørsmål 12): De kartlegginger som har vært gjennomført viser at ra-
donkonsentrasjonene som regel er noe høyere i boliger med delvis kjellerløsning
og i nyere boliger (bygget fra begynnelsen av 70-tallet og fremover).

Eksempel: Resultatene av en kartlegging viser at 12% av boligene ligger over anbe-
falt tiltaksnivå (kategori 2). Utvalget består av både nyere og eldre boliger. For boli-
gene bygget mellom 1980 og 1995 er 18% av resultatene over tiltaksnivå (kategori
2). Ved ytterligere å separere denne gruppen etter boligtype finner man at 22% av
eneboligene ligger over tiltaksnivå. Oppfølging: Alle eneboliger bygget etter 1980
måles (kategori 1)

Etasje: I eneboliger og rekkehus med oppholdsrom i første etasje eller underetasje
er radonkonsentrasjonen generelt noe høyere enn de øverste etasjene. Ved syste-
matisering av resultatene av fase 1 vil det være nødvendig å ta hensyn til etasje
hvor målingen er gjennomført og beliggenhet av andre oppholdsrom (spørsmål
4, 6 og 9). For boligblokker finner man vanligvis noe lavere konsentrasjoner dess
høyere man kommer opp i etasjene. I 3. etasje eller høyere er sannsynligheten for
forhøyde radonkonsentrasjoner svært liten, og det har som oftest liten hensikt å
gjøre malinger. I de lavere etasjer kan en finne forhøyde konsentrasjoner, og
malinger bør her gjennomføres på lik linje med eneboliger og rekkehus.
Konsentrasjonene er likevel som regel noe lavere, seiv om leiligheten ligger i
første etasje. Dette kan delvis skyldes at større bygninger har noe mer solid, og
dermed tett, konstruksjon mot grunnen enn eneboliger og rekkehus. I større
bykommuner, hvor en stor andel av boligene er blokkleiligheter, vil man måtte ta
hensyn til dette ved utvelgelse av boliger.



Grunnmur (spørsmål 16B): De fleste boliger bygget før 1970 har støpt grunn-
mur, mens de fleste nyere boliger har grunnmur av lettklinker. Lettklinker kan gi
transport av radonholdig jordgass i grunnmuren og føre til forhøyde konsentra-
sjoner i inneluften.

Eksempel: Resultatet av en kartlegging viser at 10% av boligene ligger over anbefalt
tiltaksnivå (kategori 2). En stor del av de nyere boligene har grunnmur av lettklin-
ker og i denne undergruppen er 17% over anbefalt tiltaksnivå (kategori 2). Ved
ytterligere å separere dennegruppen etter byggeår finner man at over 20% av resul-
tatenefor boliger bygget mellom 1980 og 1990 er over tiltaksnivå. Oppfølging: Alle
boliger med lettklinker som grunnmur og som er bygget mellom 1980 og 1990 måles
(kategori 1).

Kjeller/sokkeletasje (spørsmål 17). Radonkonsentrasjonen i innenluften vil være
avhengig av boligens konstruksjon mot grunnen, dvs. om det full kjeller under
hele huset, delvis utgravd kjeller, kryprom eller støpt sale direkte på bakken. De
landsomfattende kartlegginger som er gjennomført viser at boliger med delvis
utgravd kjeller i gjennomsnitt har noe høyere radonkonsentrasjon enn hvis det er
kryprom eller uten kjeller ved støpt sale direkte på bakken.

Eksempel: Resultatet av en kartlegging viser at 8% av boligene ligger over anbefalt
tiltaksnivå (kategori 2). Ved å separere denne gruppen etter type kjeller finner man
at over 15% av de boligene som har full kjeller eller delvis utgravd kjeller ligger over
tiltaksnivå. Av disse finner man at over 20% boligene bygget etter 1980 er over til-
taksnivå. Oppfølging: Alle boliger med full eller delvis utgravd kjeller og som er
bygget etter 1980 måles (kategori 1).

Som vist i eksemplene vil det ofte være nødvendig å kombinere flere av disse kri-
teriene. Det bør nevnes at det kan være store forskjeller i radonkonsentrasjon seiv
mellom nabobygninger, p.g.a. både lokale variasjoner i grunnforhold og rent byg-
ningstekniske forskjeller. Beliggenhet nær en bolig hvor det er målt høye radon-
nivåer kan derfor være et lite egnet kriterium.

2.3 Systematisering av data og
rapportering

Etter at kartleggingen er gjennomført må resultatene systematiseres i form av en
rapport med f.eks. en kartfremstilling basert på resultatene av fase I. Et eksemplar
av rapporten bør sendes til Fylkeslegen og Statens strålevern. Dette bør gjøres
uavhengig av hvem som utfører målingene. I de tilfeller målingene i fase I gjøres
av private firmaer må også rådataene med kopi av .spørreskjemaene - eventuelt
kopi av datafiler som inneholder disse opplysningene - sendes Statens strålevern.
Statens strålevern har konsesjon for registrering og oppbevaring av slike data.
Rapporten bør minimum inneholde følgende informasjon:

• Faktaopplysninger om kommunen. Prosjektleder og prosjektorganisering.
• Beskrivelse av hvordan utvelgelsen av boligene er gjort. Antall boliger og

antall malinger pr. bolig.
• Bearbeiding av data med beregning av middelverdi for boligene og etter

opplysningene på spørreskjema bl.a. boligtype og byggeår. Tabell eller figur
som viser andel (eventuelt prosent) eller antall henholdsvis under 100 Bq/m 3 ,
mellom 100 og 200 Bq/m 3 , over 200 Bq /m 3 og over 400 Bq/m 3 , samt
høyeste måling.

• Kartfremstilling/tolkning av resultatene. Kartet må utformes på en slik måte
at man kan se eventuelle områder som er spesielt utsatt, men uten at det er
mulig å identifisere hver enkelt bolig. Områder kan f.eks. skraveres i stedet for
å merke av hver bolig.

• Planer for oppfølgende arbeid - fase II.



Dersom kommunen lager egne elektroniske registre over radonmålingene, kan
registrene være konsesjonspliktige etter personregisterloven, avhengig av hvorvidt
der finnes personopplysninger og koplingsmuligheter til andre registre. Slike
begrensninger bør avklares i hvert enkelt tilfelle. Som en generell regel bør man
sørge for at de enkelte boligadressene ikke fremgår av offentlig tekst, kart eller
figur med mindre det er gjort spesielle avtaler om det med de enkelte deltagerne
i undersøkelsen. Materialet bør imidlertid kunne benyttes fritt av kommunens
etater i forbindelse med planarbeid og nybygging.

3 Statens stråleverns rolle i
forbindelse med kommunale
kartlegginger

Strålevernets oppgave er å være et sentralt kompetanseorgan med forsknings-,
utrednings- og utviklingsoppgaver, og skaffe oversikt over problemomfanget på
landsbasis. Strålevernet har også som oppgave å utarbeide opplysningsmateriell og
gi råd og veiledning til kommuner og fylker om forebyggende tiltak og mottiltak i
samråd med Statens bygningstekniske etat (BE) og Norges byggforskningsinsti-
tutt (NBI). Strålevernet har også eget sporfilmlaboratorium og har vært involvert
i en rekke kartlegginger i samarbeide med flere kommuner.

Administrasjonen av en kartlegging bør være kommunens eget ansvar.
Strålevernet har dessuten erfaring for at slike prosjekter er mest vellykket med lo-
kal styring. En lokalt ledet styringsgruppe har bl.a. den fordelen at den kjenner de
lokale forholdene bedre enn sentrale myndigheter. Strålevernet bør derfor ikke ha
noen sekretariatsfunksjon i det enkelte kartleggingsprosjekt. En slik samordnende
funksjon ville også kunne skape presedens i forhold til lignende prosjekter i andre
kommuner eller fylker. Det ville i så fall langt overstige Strålevernets kapasitet.

Strålevernet kan imidlertid delta i styrings- eller prosjektgruppen for arbeidet og
gi faglige råd og innspill og bidra med tolkning/vurdering av måledata.
Strålevernet har i den sammenheng erfaring fra gjennomføring avkartleggings-
prosjekter i forskjellige deler av landet som det kan være nyttig å bygge på ved
gjennomføring av nye kartlegginger. Samarbeidet mellom kommunen og Statens
strålevern bør kun foregå via en kontaktperson i kommunen. For det tilfelle at
Strålevernet utfører målingene er det utarbeidet nærmere prosedyre.

I noen tilfeller kan en eller annen form for interkommunal administrasjon være en
effektiv koordinator. Som eksempler på vellykkede kartleggingsprosjekter kan
nevnes ett tilfelle hvor det lokale næringsmiddeltilsynet koordinerte kartleggingen
av kommunene i sitt distrikt, og et annet hvor fylkeslegen i samarbeid med en av
fylkesmannens avdelinger nedsatte en koordinerende arbeidsgruppe med ansvar
for å trekke flest mulig av kommunene med i et felles kartleggjngsprogram.
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4 Forebyggende tiltak i
nybygg og mottiltak i
eksisterende bygg

Radonkonsentrasjonen i fremtidige bygg bør ikke overstige 200 Bq/m 3 . For
eksisterende boliger bør man fortrinnsvis gjennomføre enkle og billige tiltak ved
moderat forhøyde konsentrasjoner (200-400 Bq/m 3 ) . Tiltaksnivåene er de
samme både for boliger, arbeidslokaler, skoler og barnehagen Forebyggende tiltak
bør gjennomføres i tidlig fase av byggeprosessen med sikte på å begrense inn-
strømningen av radon fra byggegrunnen i kombinasjon med god og riktig ventil-
asjon. Dette kan gjøres med forholdsvis enkle midler og er tiltak som også kan
ha andre positive sider enn å redusere radonkonsentrasjonen. I spesielt utsatte
områder kan det også være aktuelt å benytte spesielt tilpasset byggeskikk.
Tiltak i eksisterende bygg og tiltak i nybygg er i prinsippet like, men utførelsen,
kostnadene og effekten kan være svært forskjellig. Vanligvis vil kostnadene være
noe lavere når tiltak gjennomføres i byggeprosessen.

4.1 Bygningstekniske tiltak
Dersom man sikrer en tett konstruksjon mot grunnen samt god og riktig
ventilasjon vil forhøyde radonkonsentrasjoner svært sjelden forekomme i inne-
luften, seiv om en bygger i de mer utsatte områder. Benyttes lettklinkerblokker
i sale og/eller grunnmur er det spesielt viktig at alle flater tettes godt, både mot
grunnen og innvendig.

Konstruksjonen mot grunnen er vanligvis tett de første årene etter bygging.
Sprekker og andre utettheter oppstår ofte etter en viss tid - 5-10 år. Med «tett kon-
struksjon», menes derfor tett konstruksjon også over tid, slik at faren for sprekk -
dannelser og andre utettheter reduseres mest mulig. F.eks. kan det være aktuelt å
benytte dobbel armering i betongsålen. Det finnes også beskrivelser av andre enkle
tekniske tiltak i Strålevemhefte nr. 9 og Byggedetaljer A 520.706 fra NBI. Det er
viktig at de tiltak som gjennomføres beholder sin virkning over lang tid. Mottiltak
i eksisterende boliger er beskrevet i Byggforvaltning 701.706 fra NBI.

4.2 Byggegrunnundersøkelser
Byggegrunnundersøkelser for å vurdere behovet for tiltak er kostbare og anbefa-
les i alminnelighet ikke. Som regel vil det være langt mindre kostnadskrevende å
gjennomføre generelle forebyggende tiltak tidlig i byggeprosessen. Ved planleg-
ging av større byggefelt, spesielt i områder med svært liten bebyggelse fra før, kan
det likevel være hensiktsmessig å gjennomføre byggegrunn-undersøkelser i
forkant av utbygging for bedre å kunne tilpasse eventuelle tiltak eller bygge-
skikken i de tilfeller det viser seg å være stor sannsynlighet for forhøyde radon-
konsentrasjoner i inneluft.

Geologiske forhold som forekomst av alunskifer, radiumholdige granitter eller
pegmatitter gir generelt høy sannsynlighet for et radonprobfem i boliger.
Opplysninger om forekomst av løsmasser kan også gi viktig informasjon mulig
transport av radon fra store grunnvolum.

I mange tilfeller vil det være vanskelig å trekke generelle konklusjoner med
hensyn til sannsynligheten for et radonproblem i boliger på bakgrunn av geologi.
Det kan da være aktuelt å gjennomføre byggegrunnundersøkelser med malinger
i felten eller på prøver. Retningslinjer for byggegrunnundersøkelser er beskrevet
i Strålevemhefte nr. 3.
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5 Litt om lovgrunnlaget
Ulike lover pålegger myndigheter og etater ansvar for forhold som kan være aktu-
elle i praktisk arbeid med radonsaker på kommunalt plan.

5.1 Kommunehelsetjenesteloven
(Lov om helsetjenesten i kommunene
av 19. nov. 1982 med endringer av
12. juni 1987 og endringer av
7. juni 1994)

Radon er en faktor som kan påvirke helsetilstanden i kommunen. Ifølge kommu-
nehelsetjenesteloven har derfor den enkelte kommunes helseetat plikt til å skaffe
seg oversikt over problemomfanget i kommunen og medvirke til at det blir tatt de
nødvendige hensyn til problemet i andre etater i kommunen, bl.a. bygningseta-
ten/bygningsrådet.

I kommuner med områder med «høy» eller «middels» sannsynlighet for et radon-
problem bør helseetaten foreslå tiltak som kan begrense de helsemessige konse-
kvenser og anbefale huseiere å gjennomføre tiltak for å redusere radonnivået i
inneluften i de rilfeller man finner det nødvendig.

Særlig kan kommunene merke seg forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler m.v. av 01.12.1995 nr. 928, som er gitt med hjemmel i kommunehelse-
tjenesteloven og som trådte i kraft 1/1 1996. Forskriftens kapittel IV viser bl.a. til
kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om gransking, retting, stansing og
tvangsmulkt.

§ 19 om inneklima/luftkvalitet sier:
i 1. ledd: Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder
luftkvalitet.
i 4. ledd: Ioniserende stråling skal ikke overskride et ålment akseptert nivå.

Som nevnt er radon en radioaktiv gass og den viktigste kilden til ioniserende
stråling innendørs.

Bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven og dens forskrifter tar i hovedsak
sikte på å verne samfunn og enkeltindivider mot miljøfaktorer som de ikke seiv er
herre over eller kan ta ansvar for å fjerne eller avhjelpe. Anvendelse av denne
loven overfor den enkelte huseier vil derfor først og fremst være aktuell i forhold
til svært forhøyde radonkonsentrasjoner i lokaler som leies ut eller benyttes som
offentlig oppholdsrom, f.eks. til barnehage. Det er ikke nødvendig å dokumente-
re at radoneksponeringen i det enkelte lokale har medført helseskade. Det er til-
strekkelig å vise til måleresultater, som man etter en helsefaglig vurdering finner
vil medføre en vesentlig forhøyet helserisiko.

5.2 Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nevner forskjellige reguleringsformål
som benyttes i reguleringsplaner. Av særlig interesse i forbindelse med radon i
boliger er punktet om fareområder. Plan- og bygningsloven har også hjemmel for
den nye byggforskriften av 22. januar 1997, nr. 33 («Tekniske forskrifter til plan-
og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77») som trådte i kraft 1/7 1997.
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Forskrifter» inneholder flere paragrafer som berører tiltak mot radon (§§ 8-3 og
følgende). Spesielt § 8-33 Forurensninøer, pkt. 4. Radon sier:

«Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et
byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi
forhøyet risiko for helseskader.»

I veiledningen til denne paragrafen er det gitt en kort beskrivelse av tekniske til-
tak. De tiltaksnivåer som er anbefalt er i overensstemmelse med anbefalinger fra
Statens strålevern (Strålevernhefte nr. 5). Veiledningen viser også til det ansvar
som er tillagt de kommunale helsemyndigheter i henhold til kommunehelsetje-
nesteloven (jfr. ovenfor).

5.3 Forvaltningsloven
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 pålegger både
sentrale og lokale myndigheter veiledningsplikt. Det går først og fremst på en
plikt til å gi generelle råd om hvordan man skal unngå et radonproblem eller
foreta utbedrende tiltak.

6 Informasjon og veiledning
Når det gjelder radioaktivitet og stråling er det generelle kunnskapsnivået i
befolkningen svært varierende. Mange har urealistiske forestillinger, både om hva
stråling er og hva den gjør. Ofte finner man en unyansert frykt for alt som har
med radioaktivitet og stråling å gjøre. Det kan være vanskelig å nå frem med
balansert informasjon. Det er derfor viktig å legge arbeid i å utforme en informa-
sjonsstrategi i forbindelse med kartlegging av radonproblemet i kommunen.
Nedenfor følger noen stikkord:

• Radon er en radioaktiv gass som kommer fra grunnen under bygningene. Den
finnes i varierende konsentrasjoner overalt i naturen.

• Nest etter daglig røyking er radon den viktigste årsak til lungekreft i Norge.
Kombinasjon av tobakksrøyk og radon medfører spesielt høy risiko.

• Kommunen ønsker å foreta en kartlegging av forholdene i distriktet.
• Det er vanligvis tilstrekkelig med enkle og rimelige tiltak for å redusere konsen-

trasjonen av radon i inneluft til et akseptabelt nivå.
• Malinger gjøres ved at det plasseres en sporfilm i (to av) boligens mest benytte-

de beboelsesrom (stue og/eller soverom i daglig bruk).
• Gjennomsnittskonsentrasjonen i norske boliger er om lag 75 Bq/m3.
• Ved konsentrasjoner mellom 200 og 400 Bq/m3 bør det gjennomføres enkle

og billige tiltak. Ved konsentrasjoner over 400 Bq/m3 bør det gjennomføres
tiltak seiv om kostnadene blir store.

• På grunnlag av den kartlegging som gjennomføres vil man kunne identifisere
eventuelle områder som er spesielt utsatt.

• I spesielt utsatte områder vil det bli gjennomført oppfølgende undersøkelser.

Eksempler på brev og informasjon mellom kommunen og boliginnehaverne er
vist i vedlegg 2-4.
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Vedlegg 1

RADONMÅLING I BOLIGER

MALESTED:
Sporfilmkode:
Utplassert dato: dag:
Avsluttet dato: dag:

Type rom:
| | Stue/dagligstue
Q Soverom
• Annet:

1R.n8.flR

måned:
måned:

/%sA Statens
" strålevern

år:
år:

Etasje:
I I Kjeller/sokkeletasje
O 1. etasje
F l 2. etasje
| j etasje

MÅ FYLLES UT!
VENNLIGST SKRIV MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn:

Adresse:

Postnummer:_

Gårdsnr.

Sted:

Bruksnr.
(finnes f.eks i selvangivelsen)

Tlf. priv. Tlf. arb._

Kommune:

Hvis De ikke er eier av boligen vennligst oppgi
eiers navn og adresse:

Ventilasjon i rommet:
Q Naturlig ventilasjon (ventiler i vinduer/ vegger og tak
og/eller eventuelt en vifte)
D Ventilasjonsanlegg i hele huset

Lufting i rommet daglig under måleperioden:
\Z1 ingen lufting Q 3-6 timer
• 0-1 time • 6-12 timer
III 1-3 timer \~\ over 12 timer

1. Antall personer i husstanden:
2. Herav personer under 18 år: _
3. Alder på voksne:
4.1 hvilken etasje ligger voksnes soverom?
5. Luftes dette soverommet om natten vinterstid?

• Ja QNei • Av og til
6. Er det soverom i underetasje eller sokkeletasje
som er i bruk? UD Ja Q Nei
7. Totalt antall etasjer, inkludert kjeller?
8. Hvis huset har flere etasjer, er den laveste etasjen
adskilt med dører fra resten av huset? £H Ja O
Nei
9.1 hvilken etasje ligger stue/dagligstue?

10. Boligtype:
d l Frittliggende enebolig
[H Rekkehus eller vert. delt tomannsbolig
[ [ Horisontaldelt tomannsbolig
Q Blokkleilighet / etasje:
O Annen boligtype:

11. Byggeår?
12. Hvilket år flyttet De inn i boligen?

13. Er det gjennomført etterisolering av boligen:
[ | Ja, år: Q Nei Q Vet ikke

14. Bruker De ved- eller oljefyring som viktigste
oppvarmingskilde? Q Ja Q Nei

15. BYGGEMATERIALER:
A. Yttervegger - hovedetasje:
DTre
| | Mur / betong/teglstein
• Lettklinkerblokker (f. eks. Leca)
• Annet:

B. Grunnmur - kjeller/sokkeletasje:
| | Lettklinkerblokker (f. eks. Leca)
[H Støpt grunnmur

• Annet:_

C.Hvis lettklinkerblokker er benyttet (under A
eller B) er det noen vegger som ikke er pusset
(innsiden/utsiden)? O J a dJNei HU Vet ikke

16. Kjeller/sokkeletasje:
UD Ingen kjeller Q Under deler av huset
0 Kryprom Q Under hele huset

17. Er det støpt gulv (betonggulv) i etasjen
nærmest bakken:
• Ja • Nei • Vet ikke

18. Er det tidligere gjennomført radonmålinger i
boligen?
tU Ja, År: Måleper.

Resultat: Bq/m3

• Nei
• Vet ikke

19. Har det tidligere blitt målt høye radon-
konsentrasjoner i nabolaget?
• Ja • Nei • Vet ikke

20. Vannforsyning:
(7] Fra vannverk
1 | Overflatevann (gravd brønn, elv, innsjø, cisterne)
Q Fra privat borebrønn (grunnvann)

Andre opplysninger (evt. gjennomført større

ombygging av boligen/endringer i ventilasjon):

Opplysninger som er gitt i dette skjemaet vil bli registrert i en database ved Statens strålevern. Dataene vil bli håndtert
konfidensielt i henhold til de konsesjonsbetingelsene som ble gitt av Datatilsynet til Statens strålevern i 1989. Det er kun
Strålevernet som har tilgang til databasen og opplysninger om navn og adresse vil ikke bli frigitt.
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Brev ved oppstart av kommunal kartlegging
Vedlegg 2

Kjære boliginnehaver

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i våre omgivelser. Den dannes
ved naturlig nedbrytning av radium, som finnes i så og si all jord og berggrunn
vi er omgitt av. Radon har liten evne til å bindes i materialer og kan derfor lett
komme ut i vårt pustemiljø. Ved nedbrytning av radon dannes flere radioaktive
datterprodukter Det er disse som gir stråledoser til lungene ved opphold i
radonholdig luft. Opphold over tid i luft med høye radonkonsentrasjoner vil
dermed gi økt risiko for å utvikle lungekreft.

Kommunen ønsker å gjennomføre en nærmere undersøkelse av forholdene
innenfor kommunen. I første omgang vil vi gjennomføre malinger i
utvalgte boliger. Deres bolig er en av de utvalgte.

Det vil bli foretatt malinger i hver bolig. Målingen utføres ved at De får
tilsendt små detektorer som vi ber Dem om å plassere i de rom hvor De opphol-
der Dem mest, (soverom eller stue i daglig bruk). De vil også bli bedt om å
besvare et vedlagt spørreskjema. Alle opplysninger vil bli behandlet konfiden-
sielt.

Detektorene opererer helt "passivt", de avgir ingen støy og selvsagt ingen strå-
ling. Man vil ikke kunne se noen forandring på detektorene under eller etter
måling. Måleresultatet vil først foreligge etter analyse i et spesiallaboratorium.
Når måleresultatet foreligger vil De få skriftlig beskjed.

Måleresultatene fra denne første kartleggingen vil danne grunnlag for kommu-
nens videre arbeide på området. I spesielt utsatte områder av kommunen vil
det bli fulgt opp med mere omfattende undersøkelser.

Vi håper at De vil delta i undersøkelsen og ber Dem i såfall om å ta kontakt med
kommunen ved på tlf eller returnere vedlagte
svarslipp.

Med hilsen
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Brev til boliginnehaver etter at malinger er gjennomført
Vedlegg 3

Navn.

Adresse.

RESULTAT AV RADONMÅLING I DERES BOLIG

Målingen av radon i inneluft, som ble gjennomført i Deres bolig viser følgende
resultat
Resultatet som er angitt er anslått gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et
helt år. Denne er utregnet på grunnlag av målingen.

Undersøkelser har vist at opphold over lang tid i luftmiljøer med høye konsen-
trasjoner kan gi en forhøyet risiko for utvikling av lungekreft senere i livet. Det
er i alles interesse å holde radonkonsentrasjonene i vårt bolig- og arbeidsmiljø på
et lavest mulig nivå.

Helsemyndighetene anbefaler at man vurderer å gjennomføre tiltak for å reduse-
re radonkonsentrasjonen i inneluften i de tilfeller gjennomsnittlig radonkonsen-
trasjon er høyere enn 200 Bq/m3-

For konsentrasjoner i området 200-400 Bq/m3 bør man fortrinnsvis velge enkle
og billige tiltak. Med enkle og billige tiltak menes bl.a. tetting av synlige sprek-
ker eller andre utettheter i kjellergulv og rundt rør- og kabelgjennomføringer,
bedre lufting, tetting rundt dør mellom kjeller og boligetasje etc.

I de tilfeller radonkonsentrasjonen er høyere enn 400 Bq/m3 bør tiltak gjen-
nomføres seiv om det skulle vise seg at mer omfattende og kostbare tiltak er
nødvendig for å kunne redusere radonkonsentrasjonen. Etter at tiltak er gjen-
nomført bør gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i inneluften ligge under
200 Bq/m3.

Det er utgitt veiledningsmateriell med beskrivelse av hvordan bygningstekniske
tiltak kan gjennomføres i praksis fra Norges byggforskningsinstitutt (NBI).
Disse kan skaffes ved å ta kontakt med NBI på tlf. 22 96 55 00.

Med hilsen
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Brev til husbyggere
Vedlegg 4

Kjære husbygger

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i våre omgivelser. Den dannes
ved naturlig nedbrytning av radium, som finnes i så og si all jord og berggrunn
vi er omgitt av. Radon har liten evne til å bindes i materialer og kan derfor lett
komme ut i vårt pustemiljø. Ved nedbrytning av radon dannes flere radioaktive
datterprodukter Det er disse som gir stråledoser til lungene ved opphold i
radonholdig luft. Opphold over tid i luft med høye radonkonsentrasjoner vil
dermed gi økt risiko for å utvikle lungekreft.

Den viktigste kilden til forhøyede radonkonsentrasjoner i inneluften er inn-
strømning av radon fra byggegrunnen. Utettheter i sålekonstruksjon eller
grunnmur, særlig kombinert med dårlig ventilasjon, kan gi oppkonsentrasjon av
radon i inneluften. Ved bl.a. å sørge for en tett konstruksjon mot grunnen
(for å begrense innstrømningen av radon) og sørge for god og riktig ventilasjon
(normalt luftskifte ved balansert ventilasjon), vil man i de aller fleste tilfeller
unngå et radonproblem i boligen.

Ny byggforskrift trådte i kraft 1/7 1997 og inneholder flere paragrafer som
berører tiltak mot radon. Spesielt § 8-33 Forurensninger, pkt. 4. Radon sier:

«Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et bygg-
verk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet
risiko for helseskader.»

I veiledningen til denne paragrafen vises til de tiltaksnivåer som er anbefalt av
Statens strålevern.

Benyttes Iettklinkerblokker i sale og grunnmur er det spesielt viktig at alle flater
tettes godt, både mot grunnen og innvendig. Ventilasjon av byggegrunnen ved
hjelp av perforerte drensrør kan også være en fordel.

Slike tiltak vil ofte ikke bety noen vesentlig økning i byggekostnadene når de
gjennomføres i forbindelse med byggeprosessen, og vil også kunne ha andre
positive effekter. Utbedring i ettertid kan bli vesentlig mer kostbart.

Vi ber Dem vurdere de forhold som vi her har nevnt, gjerne sammen med
Deres byggmester/entreprenør. Skulle De ha noen spørsmål er både bygnings-
etaten og helseetaten behjelpelig.

Med hilsen
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Radon i boliger står for de største stråledoser vi mottar i vårt
daglige miljø. Undersøkelser har vist at nærmere hver tiende
nordmann bor i en bolig med høyere radonkonsentrasjon enn
tiltaksnivået på 200 Bq/m3. Verdens helseorganisasjon har uttalt
at nest etter røyking er radon den viktigste risikofaktor for lunge-
kreft i vår del av verden. Kombinasjon av røyking og radon øker
risikoen mer enn summen av de to risikofaktorene.

Dette heftet beskriver opplegg for kartlegging av radon i inneluft
i eksisterende boliger, om bearbeiding og vurdering av måle-
resultater, samt om lovgrunnlaget og informasjon til befolk-
ningen.

Statens
strålevern
Postbokd 55, 1345 Østerås
Telefon: 67 16 25 00 • Telefaks: 67 14 74 07
E-mail: nrpa@nrpa.no
Internet: http://www.nrpa.no


