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Radon i vann og luft
13. februar 2020, Oslo

Odd Magne Solheim, Radonor AS

- Er radon farlig?

- Lover og regler

- Hvordan måler vi?

- Hva kan vi gjøre med 
det?
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Er radon farlig eller er det kanskje sunt?
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Stråledoser i Norge
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Bq = 1 nedbrytning per 

sekund

(radon: En α per sekund

)

Bq/m³

Bequerel per 

kubikkmeter luft
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Radondøtre (Bly, Polonium, Vismut)

 

Radonholdig luft (/vann)



Radon-222



Radium-226



Uran-238
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Fra artikkelen:

• Radon: 12 % (373 lk)

•Ingen nedre terskelverdi

•Alle boliger < 100 

Bq/m³, ville spart 110 

tilfeller hvert år.

•Anbefaling til leger: Når 

pasienter ikke vil eller 

kan slutte å røyke, er 

tiltak mot radon særdeles 

viktig.
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Risiko for å få lungekreft av radon

Radonkonsentrasjon [Bq/m³] 0 100 800

Ikke røykere 4/1000 5/1000 10/1000

Røykere 100/1000 120/1000 220/1000
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Radon i drikkevann

Anbefaling private borebrønner: 500 Bq/l
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Anbefalte tiltaksgrenser for radon i luft

Målt årsmiddelverdi i ett 
eller flere oppholdsrom

Anbefaling

Lavere enn 100 Bq/m³ Enkle tiltak gjennomføres hvis det kan forventes reduksjon.

Høyere enn 100 Bq/m³ og 
lavere enn 200 Bq/m³

Tiltak gjennomføres til verdien er så lav som praktisk mulig.

Høyere enn 200 Bq/m³ Tiltak gjennomføres, eventuelt i flere omganger til verdien er så 
lav som praktisk mulig og maksimalt 200 Bq/m³.
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Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven

• Strålevernloven

• Borettslagsloven

•Avhendingsloven

•Arbeidsmiljøloven/ internkontrollforskriften

• Plan- og bygningsloven/ TEK 17
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Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven
• Strålevernloven

• Borettslagsloven

•Avhendingsloven

•Arbeidsmiljøloven/ internkontrollforskriften

• Plan- og bygningsloven/ TEK 17
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Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven

• Strålevernloven
• Borettslagsloven

•Avhendingsloven

•Arbeidsmiljøloven/ internkontrollforskriften

• Plan- og bygningsloven/ TEK 17
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Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven

• Strålevernloven

• Borettslagsloven
•Avhendingsloven

•Arbeidsmiljøloven/ internkontrollforskriften

• Plan- og bygningsloven/ TEK 17
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Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven

• Strålevernloven

• Borettslagsloven

•Avhendingsloven
•Arbeidsmiljøloven/ internkontrollforskriften

• Plan- og bygningsloven/ TEK 17



2222

Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven

• Strålevernloven

• Borettslagsloven

•Avhendingsloven

•Arbeidsmiljøloven/ 

internkontrollforskriften
• Plan- og bygningsloven/ TEK 17
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Lover og regler knyttet til radon

• Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler

• Folkehelseloven

• Strålevernloven

• Borettslagsloven

•Avhendingsloven

•Arbeidsmiljøloven/ internkontrollforskriften

• Plan- og bygningsloven/ TEK 17
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MÅLEMETODER I LUFT
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Sporfilmene viser høye radonverdier –

Hva nå ?
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Hvordan kommer radon inn i bygningen?

• Radon i grunnen

• Utettheter

• Trykkdifferanse mellom 

hus og grunn
• temperaturforskjell

• vind

• mekanisk ventilasjon

• vedfyring
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Tiltak i bygninger

• Tetting

• Ventilasjon (uttynning)

• Trykkendring
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Innvendig eller utvendig radonbrønn
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Grunnvann som har vært i kontakt med særlig radiumholdige 

mineraler og bergarter kan inneholde høye konsentrasjoner av 

radon som lett kan avgis til luft. 

I slike tilfeller kan inntrengning av grunnvann være en vesentlig 

årsak til forhøyede radonkonsentrasjoner i arbeidsatmosfæren. 

Det kan også forårsake betydelige periodiske 

svingninger i radonkonsentrasjon, 

f.eks. som følge av vår- og høstflom. 
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Tiltak i fjellanlegg

• Mer ventilasjon

• Bortleding av grunnvann

• Tetting av sprekker og porøse flater

• Bygningsteknisk/ trykkforskjeller

• Redusert oppholdstid

• (Støvmaske/ åndedrettsvern)
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Hva kan du gjøre?

• Mål radon hjemme!

• Enkle tiltak eller radonbrønn

• Ny måling

• (+ eventuelt slutte å røyke)



www.radon.no



www.radon.no

20 % rabatt for Vannringen

innen 15. februar!


