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FORORD 

[ 1985 nedsatte Helsedirektøren en faggruppe for å vurdere problemer 

vedrerende eksponering av befolkningen i Norge til forheyede nivåer av 

naturlig stråling fra radon. I de tilfeller hvor stråledosene til 

befolkningen er høyere enn normalt er det som regel på grunn av 

forheyede radonkonkonsentrasjoner i innenders luft. Faggruppen har 

derfor fitt navnet "Faggruppen radon i boliger". 

Gruppa har hatt felgende sammensetning: 

Direktar Johan Baarli, SIS, formann, Avdelingssjef Leiv Berteig, SIS, 

sekretær, Forskningssjef Tore Sanner, Radiumhospitalet, Overlege Erik 

Dybing, SIFF, Professor Eystein Redaftl. NTH, Forsker Knut Magnus, 

Kreftregisteret, Forsker Erling Stranden, SIS, Professor Ole 0. Lasrum. 

Universitetet i Bergen, Professor Bengt Rosengren, Universitetet i Bergen. 

Sammen med Sverige og 'inland er det i Norge enkelte steder milt verdens 

heyeste radonkonsentrasjoner i boliger. Det er ogsi enkelte omrader i 

landet virt hvor det er funnet spesielt heye konsentrasjonar. Sett pi 

bakgrunn av dette, ar det et viktig forebyggende helsetiltak S seke i 

holde radonkonsentrasjonene i boliger si lave som mulig. 

Faggruppen har tidligare gitt anbefalinger om begrensing av 

radonkonsentrasjon i fremtidige boliger. (Helsedirektoratets 

veiledningsserie ! - 06.) 

I denne rapporten gir Faggruppen anbefalinger av tiltaksnivier i 

eksisterande boliger. Rapporten oppsummerer ogsi tiltaksnivier for 

fremt idige situasjonar relatert til boliger. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

RECOMMENOED LEVELS FOR RADON IN DWELLINGS, 
RECOMMENDATIONS BY THE COMMITTEE 'RADON IN OHELLINGS" 

This recommendations are made by the group appointed by the 
Directorate of Health and gives as their conclusion that radon in 
Norwegian dwellings represents a sunstantial health problem of the 
country. For this reason it is recommended that actions should be 
undertaken to reduce the radiation exposure from radon in Nofway. 
Upper levels for such actions are set to 200 8q/m (radon in air of 
dwellings) for new contructions. For existing dwellings having 
concentrations of 200 - 900 Bq/m simple unexpensive remedial 
arrangements to reduce levels are justified, as when levels exceed 

3 
600 8q/m more elaborate and costly arrangements can be justified 
for the same purpose. An evaluation of the extention of the problem 
in Norway are also included together with the cost and benefits 
obtained by choosing various levels for remedial actions. 
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FAGGRUPPENS KONKLUSJONER. 

Radon i norske boliger representerer et betydelig helseproblem. 

Sammenliknet med mange andre miljøfaktorer som vi utsettes for er 

radon i boliger en betydelig risikofaktor, og faggruppen finner det 

pakrevet 3 anbefale tiltak for a redusere radoneksponeringen til den 

norske befolkningen. De tiltaksnivaer som anbefales er i tråd med 

tilsvarende fra Verdens Helseorganisasjon. 

De risikoestimater som er gitt i denne rapport er basert pa 

tilgjengelige epidemiologiske data, i ferste rekke fra undersekelser 

av gruvearbeidere. For en mer detaljert oppsummering av slike data 

nenvises til rapporten "Risiko for lungekreft ved innenders 

radoneksponering" {Sanner, Dybing, Stranden, 1988). 

Et sterre norsk forskningsprosjekt med henblikk på vurdering av 

radonrisiko i norske boliger er under arbeid. Nar dataene fra denne 

undersekelsen foreligger, vil man trolig vare i stand til I foreta en 

mer nøyaktig risikovurdering og kost/nytte analyser. 

Faggruppen innser viktigheten av at det utarbeides konkrete tekniske 

lesninger for mottiltak i boliger, og at slike undersøkelser og 

utredning for slike mottiltak ber stette*. 

OPPSJMHERING AV ANBEFALTE TILTAKSNIVAER 

I Fremtidia oebvogeHø 

Planleggingsnivi for framtidig bebyggelse foraslis a vare: 

200 Bq/a» (Radon i innendarslufti 

Helsedirektoratet har utgitt an veilednlng: "Byggetekniske tiltak 

for i bagrensa radonkonsantratjonena i framtidige boliger", 

Helsedirektoratets velledningstaria 2-»«. Norges byggforsknings

institutt har ogsi utgitt at byggdetiljblad med tittel 'Radon, 

byggetekniske tiltak", byggdatiljer A 520.70S. 
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Ved utbygging på byggegrunn som er klassifisert som "normalrisiko" 

eller "heyrisiko" områder må det bygges i henhold til disse 

veiledningene for å oppnå planleggingsnivået for fremtidig 

bebyggelse. 

Bvaaematerialer kan i noen tilfeller bidra med forheyede 

radonkonsentrasjoner innenders. Normalt vil ikke dette vare noe 

problem dersom radiuminnholdet i byggematerialet er under 

100 8q/kg. Er konsentrasjonen heyere, mi realistiske vurderinger av 

radonbidraget til innendersluften utferes. 

8yggematerialene kan også forårsake forheyet gammastråling i 

boliger dersom innholdet av radium, thorium og kalium er forheyet. 

Dette inneberer oftest ikke noe problem dersom felgende ulikhet er 

oppfylt: 

C„/3000 • C„ /300 • C-../ZO0 < 1. 
K Ra Th 

hvor C , C og C er innholdet av henholdsvis K, 

Ra og Th gitt i Bq/kg. 

Vann (r* bored» brenner kan i spesielle tilfeller vatre en kilde til 

forheyede radonkonsentrasjoner innenders. Dersom slikt vann skal 

benyttes, ber radonkonsentrasjonen i vannet bestemmes. 

t.i Eksisterande hebvoaels» 

1 generell ttrilevernssammenheng heter det at striledosene skal 

holde» ai lave so*> mulig når den helsemessige gevinst veies mot 

alle kostnader, ogsi sosiale og kulturelle. Man eti derfor tilstrebe 

at aan generelt seker i senke radonkonsentrasjonen i den 

eksisterende boligmaise ved informasjon om onkle tiltak si som 

tetting av tydelige ipninger mot undergrunnen, en generell eknlng 

av ventilasjon osv. 



Ved målte radonkonsentrasjoner mellom: 

200 Bq/m og BOO Bq/m' 

b*r enkle tiltak gjennomføres. 

En radonkonsentrasjon over: 

800 Bq/m 

er det berettiget med ogsi mer omfattende og kostbare tiltak. 

Man mi bestrebe seg på i komme under 200 Bq/m etter at tiltak er 

gjennomført. 

Oe tekniske tiltak som er aktuelle i eksisterende bebyggelse er i 

stor grad de samme som for fremtidig bebyggelse. En videre studie 

av de mest aktuelle tiltak for norske forhold b»r settes i gang, og 

det b*r utgis mer detaljerte anvisninger for tiltak i ulike typer 

boliger. 

2.3 Mi Uno/kar tleoqino 

Framtidig* situaajoner 

Kommunen* mi fi und*rs«kt forholden* i sin kommune med henblikk pi 

klassifisering av byggegrunn. 0*t gjeres sp*si*lt oppmerksom pi at 

d*t i da flest* kommun*r kan fore komme hayrisikoomrider i det 

grusavs*tning*r oft* *r sterkt gjvnnomtranøbar* og derfor lett kan 

gi stor r*doninnstr*mning i nus. 

Produs*nt*r sv bygg«**t*rial*r der oat*rial*n* kan tenke» i var* 

redonavgiv*nd*. ni kunn* dokuawnt*r* at de kraven* so*> stilles blir 

nv*rholdt. 0*tt« gjelder ogsl for pukk og annan fyllmasse. 

Statens institutt for strilehygien* utgir en list* over firma*r som 

kan ut'*r* slik* undert*k*li*r. 



Måling i eksisterende boliger 

For fastleggelse av radoneksponering med henblikk pa mottiltak, 

stilles det falgende krav til målemetode: 

- Målingen må være integrerende, dvs. må kunne gi 

middelverdi over noen dager og oppover. 

- Verdien som er av interesse er middelverdi for 

boflaten over året. DeVer derfor som regel ikke 

tilstrekkelig med måling i e'„t rom. Måling i stue og 

sovevzrelse anbefale:. 

- Malinger av denne karakter utferes i fyringssesongen. 

Ved vurderinger av tiltak må man ta hensyn til at 

årsmiddelet er noe lavere enn det man måler i 

fyringssesongen. 

- Hilinger skal bare utfares av firmaer/personer som har 

utfart kontrollpraving ved Statens institutt for 

strålehygiene med tilfredsstillende resultat. 

- Statens institutt for strålehygiene utgir en liste 

OV9T firmaer son kan tilby slike malinger. Her er også 

de ulika målemetodar baskrevat. 

3. RADONRISIKO I N0R6E 

Et fonkningsprosjekt over «aimwnhengan mellom radon, rayking og 

lungekreft i Nora» ble ittrtet opp i 1387. Prosjektet »r et 

samarbeid mellom Statens institutt for strålehygiene og 

Kreftregisteret, og det finansieras gjennom landsforeningen mot 

Kreft. Resultatene iv dttta prosjektet vil ikke foraligge fer i 

Uti, og Innan dissa foreligger er man henvist til å basere 

rieikoestimater pi allerede foreligganda målingar og epidemiologiske 

undersekelser. Oa viktigste undersakelsen» med henblikk på 

radonritlko «r oppsummert 1 rapporten "Risiko for lungekreft vad 

tnnander* radoneksponering*. (Sanner, Oybing, Stranden,ISfSI. 
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Utfra malinger i 2000 norske hus kan man anslå middelverdi og 

fordelingen av radonkonsentrasjon i norske boliger. Dette vises 

i tabell I. 

TABELL 1. Radon i norske boliger (Stranden,1987). 

Middelverdi Prosentdel av boligene over gitte verdier 

Bq/m 

Bq/m3 200 400 BOO 

100 10 3 1 

Oe heyest milte verdiene ligger opp i mot tS 000 Sq/m . 

Verdiene i Norge, sammen med Sverige og Finland, er de heyeste 

middelverdier som er funnet i verden. Disse lendene har også den 

sterste prosentdel hus med svart forheyede verdier. 

Øen internasjonale stralevernskommisjon ([CRP.I9S7) og Verdens 

helseorganisasjon (WH0.19t6) har nylig gitt ut rapporter hvor 

alle tilgengelige epideatiologiske og dosimetriske undersekelser av 

risiko for radon i boliger er vurdert. Risikoestimatene er ganske 

like i de to rapporten». 

De eksisterande, ora enn steget ufullstendige, data fr« Norge stettar 

denne hypotesen. WHO-rapporten konkluderer ned estieiatene for 

risiko gitt i tabell 2. 



TABELL 2 . R is ikoest imat f r a WHO.1986. 

Befolkningsgruppe 

Lungekrefttilfeller pr. 100 000 

personår ved radonkonsentrasjon 

på 1 8q/m 

Generell befolkning 0.05 - 0 15 

Hldltt tvtr all» aldr» 09 beggt kjønn ved 100X opphold 

i bo 1 i 9. 

Tallene ovenfor er fremkommet ved en gjennomgang av alle 

tilgjengelige epidemiologiske og dosimetriske data. Som man ser av 

dette, er det en faktor 3 mellom heyeste og laveste estimat. Det er 

også selvsagt viktig å merke seg at radonrisikoen for den generelle 

befolkning (reykere og ikke-reykere) sannsynligvis er heyere enn 

for ikke- reykere. Reyklng er i seg seiv sannsynligvis den sterste 

enkeltirsak til lungekreft, slik at det å slutte å reyke gir en 

betydelig reduksjon av lungekreftrisiko. Ved en anslått middelverdi 

for norske bollger pi 100 Bq/m , og ved i ta hensyn til oppholdstid 

i bolig, kommer vi fram til felgende estimat for antall lungekreft

tilfeller i Norge par år som kan ha radon som medvirkende årsak: 

Daoens befolkning (reykere oo ikke-revkere) •• 

120 - 360 

Oisse tallene tllsler at det mellom ca.10 og 301 av lungekreft-

tilfellene i Norge kan ha radon som medvirkende årsak, net er 

viktig å merke seg at latenstiden for utvikling av lungekreft er 

lang. og at radonkonsentrasjonen for 30 år alden sannsynligvis var 

lavere enn i dag. Tallene over behever derfor ikke nødvendigvis å 

gjenspeile dagens forhold, me.i snarare liva vi kan forvente dersom 

radonkontentrasjonen holdet pt dagens ni vi framover. 
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4. VURDERING AV TILTAKSNIVÅ 

I det felgende er det gjort et regneeksempel på hva man kan spare 

av radoneksponering og derved menneskeliv ved a sette inn tiltak pl 

ulike nivåer. Forutsetningene for beregningene er felgende: 

Middelverdi i dag: 110 8q/m 

3 

Tiltak i hus med radonkonsentrasjon mellom 200 og 400 Bq/m vil gi 

50 8q/m3 etter tiltak. 

Tiltak i hus med radonkonsentrasjon over 400 6q/m vil gi 100 Bq/m 

etter tiltak. 

I beregningen har man benyttet en utregningsmetode som aagitt 

i rapporten "Risiko for lungekreft ved innenders radoneksoonering" 

(Sanner, Dybing, Stranden, 1988). 

TABELL 3. Sparte lungekrefttilfeller ved ulike tiltaksnivaer 

Tiltaksgrense Årlig innsparte 

(Bq/m3» lungekrefttilfeller 

200 80 

(00 40 

•00 20 

Han ml også vurdere kostnadene Involvert i slikt 

mottiltak. I tabell 4 er anslltte kostnader tatt opp: 



TABELL i. Forventede kostnader pr. mottiltak 

Radonkonsentras jon Radonkonsentrasjon Kostnad 

far mottiltak etter mottiltak pr.hus Ikr.) 

<Bq/m 3| (Bq/m 3) 

200 - 400 50 500 

+00 - aoo too 1 000 

> 800 too 10 000 

I tabell 5 er totalkostnadene fer landet satt opp mot antall sparte 

menneskeliv for alternative tiltaksnivåer. 

TABELL 5. Kostnad/nytte ved ulike tiltaksnivåer. 

Tiltaksnivå Kostnad Kostnad Sparte liv Kostnad pr. 

3 
Bq/m i mill. kr. pr.Ir i 

mill.kr. 

pr. Sr sparte 

menneskeliv 

i kr. 

200 170 3.* 60 «0 000 

«00 130 2.7 + 0 70 000 

800 110 2.2 20 110 000 

J 
* Ragntt avakrlvnlno, pt SO ir. Vi har i btragnlngtna 

antatt 2.7 ptraenar pr. balif. 

Utfra hv* vi sar av danna tabellen, ar dat klart samfunnsmessig 

lannsomt i setta inn tiltak not radon. I beregningene over er ikke 

mala og kartleggingskostnadene madragnat, man salv vad en meget 

omfattande kartlegging vil nytteverdien langt overstige kostnaden. 

Gir man derimot under 200 Bq/m som tiltaksnivå, vil ikke 

middelverdien forrykkas sarlig, man kostnadane vil ake sterkt. 

»••-', detta som utgangspunkt vil det vara naturlig at man allerede 

ved 200 Bq/m setter inn enkle mottiltak. Ved radonkonsentrasjoner 

over 800 Bq/m er det berattigat ogsi med dyrare og mer kompliserte 

tiltak nlr detta ar nadvendig. Detta ar i trid mad hva Vardens 

Helseorganisasjon anbefalar (WHO. I M S ) . 
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