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1. Innledning. 

Overalt i naturen finnes små mengder naturlig radioaktive 

stoffer. De viktigste av disse er kalium-40 og medlemmene 

av uran- thorium seriene. Disse stoffene vil man også finne 

i varierende mengder i bygningsmaterialer, spesielt mineralske 

materialer. 

Ved at bygningsmaterialer inneholder radioaktive stoffer, vil 

det som regel være større strålenivåer innendørs enn utendørs. 

Den stråling det her er snakk om har to viktige komponenter: 

1) Elektromagnetisk stråling (y -stråling)• Dette er stråling 

som sendes ut av alle de tre hovedkomponentene av den naturlige 

radioaktiviteten. 2).Ved at radium, som er et medlem av uran-

. , serien, spaltes vil den radioaktive gassen radon prbduseres. 

Denne vil frigjøres til innendørsluften. Radons spaltnings-

produkter (radon døtre) vil ved inriånding feste seg til lunge-

vevet og derved kunne gi relativt store stralingsdoser til dette. 

2. Biologiske virkninger. 

De biologiske virkninger av små stråledoser er usikre, i det 

man kun må bygge på statistisk materiale fra personer som 

har vært utsatt for relativt stor bestråling. Man antar 

imidlertid at det er en lineær sammenheng mellom dose og 

biologisk effekt seiv ved små stralingsdoser. 

Ut fra dette vil enhver økning av strålebelastningen til 

befolkningen være uheldig. 

Strålingens biologiske virkninger kan inndeles i to: 

1) Induksjon av kreft, og 2) skader på arveanlegg. 

Når det gjelder induskjon av kreft er radon problemet utvilsomt 

det mest alvorlige. Gruvearbeidere som har vært utsatt for 

radon eksposisjoner som ikke har vært ekstremt høye, har vist 

en signifikant overdødlighet av lungekreft. Det kan også 



antas at det i befolkningen hvert år induseres et visst antall 

lungekrefttilfeller p.g.a. radon i innendørsluft. Det er 

derfor svart viktig at radonkonsentrasjonene ikke økes i frem

tiden ved introduksjon av bygningsmaterialer med nøyt radium-

innhold. 

Skader på arveanlegget kan oppstå ved at kjønnskjertlene 

mottar stråledoser. Disse skadene vil kunnne vise seg i 

kommende generasjoner. Slik bestråling vil man motta fra 

Y -strålingen som skyldes radioaktive materialer i våre 

omgivelser. En økning av strålenivået til store befolknings

grupper vil derfor kunne ha uheldige konsekvenser på meget 

lang sikt. 

3. Materialer med høye konsentrasjoner av radioaktivitet. 

I den senere tid har det i enkelte land blitt introdusert 

en del bygningsmaterialer med radium innhold som er vesentlig 

høyere enn i "normale" materialer. De mest kjente av slike 

materialer er biprodukt T gips fra gjødselindustrien og en 

svensk lettbetong basert på alunskifer. Radium-innholdet 

i de svenske materialene kan være over 2000 Bq/kg (50pCi/g) 

mens biprodukt - gips kan ha radiuminnhold på opptil 

1000 Bq/kg (25 pCi/g). Til sammenligning kan det nevnes at 

middelverdien for radiuminnholdet i vanlig norsk betong er 

på ca. 28 Bq/kg (0,75 pCi/g). 

Ved utstrakt bruk av slike materialer som her er nevnt, vil 

strålebelastningen til befolkningen øke markert, noe som 

undersøkelser i svenske hus bygget av alunskifer basert 

betong tydelig viser. 

En annen faktor son» kommer sterkt inn i bildet er at hus i 

fremtiden vil gjøres stadig tettere. Av den grunn er det meget 

viktig å holde radiuminnholdet i bygningsmaterialene lavt, fordi 

radonkonsentrasjonen i innendørs luft er svært avhengig av 

ventilasjon. 
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4. Utførte undersøkelser på området. 

1 de senere år har problemet med stråling i hus blitt viet 

en økende oppmerksomhet i en rekke land. I Norge begynte 

Statens Institutt for Strålehygiene (SIS) et forskningsprogram 

på dette området i slutten av 1975. Dette arbeidet har om-

fattet kartlegging av strålenivået i norske hus, måling av 

radioaktivitet i bygningsmaterialer fra ulike deler av landet/ 

samt teoretiske og eksperimentelle undersøkelser av de faktorer 

som- har betydning for strålingen innendørs. 

(Erling Stranden, Population doses from naturally occuring 

radiation in Norway, SIS report 1979:2). 

Ut fra disse undersøkelsene synes det som ora de bygningsmaterialer 

som i dag benyttes i Norge har relativt beskjedne innhold 

av radioaktivitet, og at problemet består i å få kontroll over 

nye materialer på markedet slik at man ikke får innført eller 

produsert materialer som kan ha uheldige helsemessige konsekvenser. 

Seiv om radioaktivitet i norske bygningsmaterialer er relativt 

lavt i dag, er strålingsdosene til befolkningen fra radon i 

boliger større enn bidragene fra noen andre strålekilder. 

Dette viser tabell 1 tydelig. Denne tabellen er basert på 

undersøkelser utført av SIS og andre. Stråledosene er opp

gitt i mSv (millisievert) per år som gjennomsnitt til befolkningen. 

De verdiene som her er oppgitt gjenspeiler den totale kreft

risiko de ulike dosebidragene gir. 
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Tabell'1. Gjennomsnittlige straledoser til befolkningen 

i Horge fra ulike kilder. 

Kilde Effektiv dose-
ekvivalent pr. 
individ (mSv/år) 

Antatt antall 
induserte kreft-
tilfeller pr. år 
og million inn-
byggere. 

Radon og datter-
produkter 3,8 30 

Andre naturlige 
strålekilder 

Industriell 
radiografi 

1,2 

0,0003 

10 

0,002 

arbeid med 
medisinsk røntgen 0,0001 0,0007 

Totalt fra 
medisinsk røntgen 

Tannlegerøntgen 

0,5 - 1 

0,01 

.4-8 

0,07 
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5. Arbeid for å finne normer for radioaktivitet i bygningsmaterialer. 

En ekspertgruppe i OECD avsluttet dette år et arbeid for å 

sette anbefalinger for mengden radioaktivitet i bygningsmaterialer. 

Denne gruppen baserte sine vurderinger på forskningsresultater 

fra en rekke land, deriblant Norge. Rapporten herfrå er ikke 

offentliggjort og vil antagelig heller ikke bli det. 

En samarbeidsgruppe m-allom strålevernsinstituttene i de nordiske 

land ble opprettet i 1979. Denne gruppen skal arbeide mot 

felles anbefalinger i Norden når det gjelder disse problemene. 

Gruppen regner med å avslutte sitt arbeid i begynnelsen av 1980. 

Denne gruppen vil vurdere alle former for forhøyet stråling fra 

naturlige strålekilder og ikke bare radioaktivitet i bygnings

materialer. Gruppen vil sette opp frigrenser for radioaktivt 

innhold i bygningsmaterialer og anbefale fremgangsmåter for 

vurdering av "tvilsomme" materialer. 

6. Aktuelle tiltak. 

Den fremgangsmåte som antas å være mest hensiktsmessig for å 

unngå at materialer med høye radioaktive konsentrasjoner blir 

introdusert i fremtiden kan skisseres slik: 

1) Importører og produsenter av bygningsmaterialar informeres 

om problemene med spesiell henvisning til aktsomhetsparagrafen 

i produktkontrolloven. SIS står for dette, med hjelp fra SFT 

når det gjelder de juridiske sidene av saken. I informasjonen 

bør det fremgå hva slags materialer som kan være uheldige, 

og at produsenter eller importører av slike materialer har 

plikt til å undersøke det radioaktive innhold i materialene 

før det går ut på markedet. SIS vil kunne utføre malinger 

og vurdering av materialene. En slik informasjon bør også 

inneholde et avsnitt om anbefalte grenseverdier for radio

aktivt innhold i materialene. Det vil her være naturlig at 

man bruker de samme normer som den nordiske samarbeidsgrupper! 

kommer fram til. 
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2) I de produktgrupper hvdr problemer kan oppstå, innhentes 

det opplysninger om produkter som er på markedet og eventuelt 

nye materialer som tenkes å settes i produksjon. SIS kan 

foreta stikkprøver i de aktuelle produktgrupper. 

3) Materialer som har høyere radioaktive konsentrasjoner enn 

frigrensene skal vurderes av SIS. SIS må her kunne forby 

bruk av slike materialer, dersom grundige vurderinger tilsier 

dette. Her må SIS antagelig bli bemyndiget av SFT for å 

kunne gi slike forbud. 


