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Radon - et folkehelseproblem
det er lett å gjøre noe med

Verdens helseorganisasjon, WHO, har definert radon som et betydelig
inncklimaproblcm. Stråledosene fra radon er storre enn dosene fra all
annen naturlig og menneskeskapt ioniserende stråling. Vi sitter i dag inne
med omfattende dokumentasjon av risiko for lungekreft ved innendors
radoneksponering. På grunnlag av denne kunnskapen har vi anslått at
radon i innemiljoet er årsak til et sted mellom hundre og tre hundre tilfeller
av lungekreft i den norske befolkning årlig. WHO har konkludert med at
radon er den nest viktigste årsak til lungekreft, og at det bare er royking
som representerer en storre lungekreftrisiko.

Sammen med andre nordiske land har Norge de hoyeste radon-
konsentrasjonene i innemiljoet i verden. I Norge er det antatt at et sted
mellom 90 000 og 120 000 boliger har radonkonsentrasjoner som er
hovere enn de anbefalte tiltaksnivåenc. Disse nivåene er gitt av Den
internasjonale strålevemkommisjonen, ICRP.

Det er ofte svært enkle og billige tiltak som skal til for å redusere radon-
konsentrasjonenc fra i utgangspunktet svært hoye nivåer og til normale
verdier. Det må et omfattende arbeid til for å finne frem til disse boligene
og gjennomføre mottiltak. I dette arbeidet Hgger vi i Norge betydelig etter
våre naboland.

Dette heftet gir en generell orientering om radon i innemiljoet - om
helserisiko, malinger og kartlegginger, og om tiltak for å redusere radon-
konsentrasjonene i eksisterende bygg og forebyggende tiltak for nybygg.

Ole Harbitz
direktor
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Radon er et
radioaktivt
nedbryt-
nings-
produkt

Radioaktive stoffer med naturlig opprinnclsc finnes over alt. Ett av disse er
uran, som vi firmer i jordskorpen og i jordsmonnet. Når uran brytes ned,
dannes det en kjede av nye radioaktive stoffer. Kjeden ender med stabilt bly.
I denne kjeden finner vi radon. Radon er et datterprodukt av radium. Når
radon brytes ned, dannes det en serie radioaktive isotoper av bly, polonium
og vismut. Alle stoffene i nedbrytningskjeden er metaller, bortsett fra
radon, som er en gass.

Radon er en ti&ok (étlitaa. K(ki#<i.v*r ho-' **£f! hien evne tu å bindes i
laste stoiter. Kadonaromene kasi de-« ?or jetf onnsiippe berggrunn ug |orJ
og komme ur \ luiien v»

Oe korriivede nedbi-vtuingisiofier^ i va radon kaiier \\ \ov vaéomkr/t
Det er disse som gir stråiedoser t(i inngetic ved

Den radioaktive nedbrytnings-
kjeden for uran (2t8U). Halve-
ringstid er angitt for hvert
enkeltstoff.

Uran-238
4,5 mill. år

n Utscndclsc av
bcta-partikkcl

K.adium-226
1000 dr

Isotop
halveringstid

Utscndelsc av
alfa-partikkcl

Polonium-2xo
138 dager

: zo itimuttct
Vismut-210

5 dager

iHv-?TO

r. ? ar

Bly-206
Stabilt



Radon og
helserisiko

Radongassen gir i seg seiv svært små stråledoser til lungene. Det er de
kortlivete radondotrene som gir mesteparten av stråledosen. Radondotre
dannes kontinuerlig i luft når radon er til stede. Ved innånding vil disse
kunne feste seg til f.eks. bronkiene i lungene og gi helseskadelig stråling.

Det er alfastråkne fra radon-
døtrene som gir stråledoser til
lungene etter innånding.

Datterproduktene av radon avgir alfastråler.

Alfastrålene kan skade cellene slik at de utviklcs til kreftceller.

Alfastråkne stoppes lett i luft og kroppsvev. Hornhudcn danner et
beskyttelseslag som er nok til å hindre at strålene trenger gjennom
hudoverflaten. Partikkne kan derfor bare komme inn i kroppen ved
innånding.

De encste dekne av kroppen som får stråledoser av betydning, er
luftveiene og lungene.

Det oppstår totalt c&. iftoo nve rilfelier av iungckreit i den norske befolk-
ning h\cii lix. Dei t-r heregner ar meijom hundre os tre hundre av disse
dlfeiiene kan ha radoneksponering i boiigcr som årsak. I Ivor stor risiko
radon represenrerer, er avhengig av iwor hwy konsentrasjon ctet er av
radon i iuften der man opphoidcr seg.



Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m', dvs. bccquercl radon per kubikk-
meter inneluft.

• Under 100 Bq/m' regnes som en normal radonkonsentrasjon.

• 1000 Bq/m' regnes som en hoy radonkonsentrasjon. Hvis man
bor i slik inneluft, vil risikoen for lungekreft være i samme
størrelsesorden som for en storrøyker.

• 10 000 Bq/m 3 regnes som en meget høy radonkonsentrasjon.

Det går an å tallfeste risikoen for lungekreft ved ulike radonkonsentrasjoner
slik som i tabellen nedenfor:

Hvis tusen personer bor
i femti år i denne radon-
konsentrasjonen ...

ioo Bq/nr

i ooo Bq/m'

io ooo Bq/m1

.. .vil omtrent så stor del av dem
måtte regne med å få lungekreft på
grunn av radoneksponeringen:

5 personer av iooo (fem promille)

50 personer av 1000 (fem prosent)

500 personer av 1000 (halvparten)
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God kunnskap om radonrisiko

Det foreligger et omfattende forskningsmateriale som danner grunnlag for
vurdering av risiko ved innendørs radoneksponering. Det meste av forsk-
ningen er knyttet til et tyvetalls epidemiologiske studier blant gruvearbeide-
re - i hovedsak arbeidere i urangruver. Det er også gjennomført en rekke
studier i boligmiljo som viser klare sammenhenger mellom eksponering for
radon og lungekreft.

Det vil aldri være nok å basere vurderingene av risiko på én eller noen få
utvalgte studier. Man må alltid foreta en samlet vurdering av alt forsknings-
materiale som til enhver tid finnes, og dette er et meget omfattende arbeid.
En rekke internasjonale organisasjoner gjor med jevne mellomrom slike
samlcde vurderinger, for eksempel:

• Verdens helseorganisasjon (WHO)
• FNs vitenskapeligc komité for strålevern (UNSCEAR)
• Den internasjonale strålevemkommisjonen (ICRP)

De anslag av risiko som blir gitt av strålevernmyndighetene i de enkelte
land, er basert på vurderingene til blant annet disse organisasjonene. Det vil
alltid være en viss usikkerhet forbundet med slike risikoanslag. I forhold til



de fleste andre helseskadclige stoffcr, er vi imidkrtid kommer, svært langt
med risikoberegning og kartlegging av radioaktive stoffer. Vi kjenner bedre
ril virkningene av stråling enn til de fleste andre risikofaktorer i inneklima-
et. Og innenfor strålevern er det nettopp på radonområdet at man har det
beste grunnlaget for å gjore riktige risikovurdcringer.

Naturlig ekstern stråling fra mil)oet (0,6 mS\ Radon (2 mS\).

Stråling fra verdensrommet (0,3 mS\

Naturlig radioaktivitet i kroppen (0,4 mS\) \

Radioaktiv forurensniniz; (0,1 mS\

\

Arlig effektiv stråledose fm
forskjellige strålekildcr til en
gjennomsnittsnordmann.
Effektiv dose er et mål for
stråledosen, og brakes ved
samnicnlikninjj av risiko for
kreft ved forskjellige strålings-
sitnasjoner. Stråledoscr benevnes
med enheten mSv (millisie-
vcrt). Gjennomsnittlig utsettes
nordmenn for om lag 4 mSv
hver i året.

Strålebruk i helsevesenet (0,6 mSv

Radon og radondotre

Annen naturlig srråling

Kunstige strålekilder

Radon farligst sammen med røyking

Det er ingen tvil om at det er royking som er årsak til de aller fleste lunge-
krefttilfeller blant nordmenn.

Flere undcrsøkeiser tvder på at en kombincrr pavirkmng av radon og
røvking oker risikoen tii merenn summen av hver cnkelr risiko aiene.

Ved a slutte å røyke vil man derfor også redusere risikoen ror lungekreft
fra rauoneksponering.



Bygge-
grunnen
er den
viktigste
radonkilden

Radon representerer først et helseproblem når gassen blir konsentrert i
inneluften. Konsentrasjonen av radon i friluft er vanligvis svært lav sam-
menliknet med normalkonsentrasjonen i inneluften. Radoneksponering
utendors representerer derfor ikke noe helseproblem.

er den viktigste radonkilden for norske boliger.
Byggegrunnen er i åc alier flesre riitetler hovedårsak t;i ioriiøydv
radonkonsentrasjoner i inneiuften.

Det er tre forhold som er av avgjorende betydning for radonutstromning
fra bakken:

• innholdet av radium i berggrunn og jordsmonn

• hvor stor andel av radon som frigjøres til jordluft og dermed gjøres
tilgjengelig for transport opp gjennom grunnen

• byggegrunnens evne til å kunne transportere radonholdig luft opp til
overflaten

Man vil med stor sannsynlighet ha forhoyde radonkonsentrasjoner i inne-
miljøet i områder hvor det er høye konsentrasjoner av radium i berggrunn
og jordsmonn, og hvor transportmulighetene for radon opp til overflaten
er gode. Områder med forekomst av alunskifer og visse fyper granitter eller
pegmatitter er særlig utsatt. Tilsvarende er tilfelle i områder hvor det er
betydelige mengder av løsmasscr i byggegrunnen.

Forskjellige in ntrengingsveier
for radon i boliger.

Høye korjscntrasioner ><v
radon % uuidutt ^kyidci oiic
byttninpfStekimkf wikht
Utcrrhcccr % \'\m-A som n ;
kont4kt med byggegrunnen v\\
kunne 5«rc iit lnasrrwrnning AV
radonSio!d)g lonjinit som vi i
biande sca med i d

Radon fra byggematerialer, særlig
betong og andre steinbaserte
materialer, vil også kunne gi et
visst bidrag til radonnivået i
inneluften, men dette bidraget er
vanligvis svært lite.

Husholdninøwann fra borede
bronncr, spesielt i områder med
store forekomster av granitt, vil i
enkelte tilfeller kunne gi et bety-
delig bidrag til radonnivået i
inneluften. Det er imidlertid
svært få boliger i Norge som har
sin vannforsyning fra grunn-
vannskilder.
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Forekomst
av radon i
Norge

Radon i boliger

På 1980-tallct ble det gjennomfart svært omfattende kartlegginger av radon
i norske boliger.

• Mellom fem og syv prosent av den norske boligmassen har radonkonsen-
trasjoner over 200 Bq/nr, som er tiltaksnivået som myndighetene har
fastsatt.

• Årsmiddelverdi i radonkonsentrasjon for en gjennomsnittlig norsk bolig
er beregnet til om lag 70 Bq/nr.

• På grunn av de geologiske forholdene i de nordiske land, og på grunn av
vårt kalde klima, har vi blant de hoycste radonkonsentrasjonene i verden.

• Det er store regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen i
Norge.

De kartlegginger som er forctatt, viser at andelen av boligmassen som lig-
ger over tiltaksnivået på 200 Bq/nr, varierer sterkt fra sted til sted. De
hoyeste radonkonsentrasjonene i boliger finncr vi i områder der det er
forekomster av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter. I enkelte
kommuner i de mest utsatte områdene kan mer enn halvparten av boligene
ligge over tiltaksnivået. I andre områder er det bare meget få boliger - kan-
skje bare én av hundre - som har forhoyde konsentrasjonen

Man kan få opplysninger om hvilke radonundersokelser som er gjennom-
fart, ved å ta kontakt med den etaten i kommunen som har ansvaret for hel-
se, miljo eller teknisk hygiene.

Det. kan vjere w&xx store lokale vanasioner i cttog samme område. Der
er nesten umuiig :Å kunne iorutsi radonkonsentrasjonen i en boiig uren
ai det ibreras en måling. Seiv innentor samme byggefelt kan det være
store variasioncr tra bolig tsl boiig.

Radon på arbeidsplasser

Det gjennomfores rutinemessige malinger av radon på arbeidsplasser under
jord eller i bergrom, dvs. gruver, kraftstasjonen, tunneler osv. De hoyeste
målingene i Norge er på opp imot 200 000 Bq/nr. På de aller fleste
arbeidsplasser under jord ligger konsentrasjonene imidlertid under
1000 Bq/nr.

Det er ikke gjennomfort noen systematisk kartlegging av radonnivåene på
andre typer arbeidsplasser eller skoler og barnehavcr. Det er imidlertid gjort
en rekke enkeltmålinger som viser betydelig forhoyde konsentrasjoner og
som indikerer at mottiltak ofte er nodvendig.



Tiltaks-
nivåer for
radon i
inneluft

Statens strålevern liar anbefalt nivåer for tiltak mot radon i inneluft, radon i
vann og radioaktivitet i bygningsmateriale!-. Dette står i veiledningen «An-
befalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljo» (Strålevern, hefte 5).

De anbefalinger som Strålevernet har gitt, er i overensstemmelse med de
siste anbefalinger som er gitt av Den internasjonale strålevernkommisjonen.

Tiiraksnivi Vor radon 1 inneluft, er zov, Bq/nr. Nye bygninger bor kors-
struercs siik at årsmiddeiverdien blir iiggendc tinder dette nivået.

I eksisterende bygg hvor årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon i soverom
eller andre oppholdsrom overstiger 200 Bq/m', bor det vurderes a gjen-
nomføre tiltak for å redusere konsentrasjonen. Tiltakene kan være bygge-
tekniske, ventilasjonstekniske eller en kombinasjon av bygg- og ventila-
sjonstekniske tiltak.

• For boliger med midlere radonkonsentrasjon i området 200-400 Bq/m1,
bor enkle og billige tiltak gjennomforcs.

• Hvis konsentrasjonen overstiger 400 Bq/m' bor mottiltak gjennomforcs
sel\r om tiltakene skulle vise seg å være kostbare.

• Etter at tiltak er gjennomført bor årsmiddeiverdien ligge under
200 Bq/nr.

Tiltaksnivåene for arbeidsplasser i bergrom under jorden er noe hoyere
fordi dette regnes som yrkeseksponering. Strålevernet har gitt anbefaling
om maksimal yrkeseksponering i «Dosegrenser for yrkeseksponerte
- ioniserende stråling» (Strålevern, hefte 4).

For radon i vann er grensen sått til 500 kJBq/nr.
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Måling av
radon

Radon kan males i inneluften i cksistcrendc boiigcr og i byggegrunnen for
oppforing av nye boliger. Inneluftmålinger er det enkleste og billigste, og
det som gjerne anbefales.

Radonmåling i eksisterende bygg

Statens strålevern har gitt ut retningslinjer for hvordan malinger av radon i
boliger bor gjores, se heftet «Undersokelser av radon i inneluft og bygge-
grunn» (Strålwern, hefte 3). Hovedpunktene i disse retningslinjene er:

• Malinger bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til
midten av april.

• For å kunne benytte måleresultatene som vurderingsgrunnlag for
eventuelle mottiltak, må måletiden være minimum én måned.

Radonkonsentrasjonen i inneluft kan variere betydelig over tid. Malinger
må gjores slik at man kan beregne middelverdi av radonkonsentrasjon over
Mere år. Uavhengig av målemetode er det derfor nodvendig å sette visse
minimumskrav til måletid, og begrense målingene til de perioder av året
hvor det er minst variasjon i radonkonsentrasjon.

Av de måiemetodene som finnes i dag, er det bare den sakaite sporjilni-
metoden som oppfyller alle kravene fira Statens strålevern.

Malinger gjennomforcs ved bruk av en målekopp. Den blir sendt til hus-
stand eller gårdeier per post, og plasseres i det rommet hvor målingen skal
gjores. Etter eksponering, vanligvis i tre måneder, sendes målekoppen tilba-
ke til laboratoriet for analyse. Måleverdien som blir oppgitt av laboratoriet,
er berejjnetjfjennomsnittliø radonkonsentrasjon orer et beit år. I beregningene
har laboratoriet tatt hensyn til at radonkonsentrasjonen vanligvis er noe
hovere om vinteren enn om sommeren.

Sptnfilmkopp fra Statens stråle-
vern. Radon malinger ri i bys på kommersiell basis, og Statens strålevern yir m

en liste over firmaa- som utfører slike malinger. Strålevernet har egel
laboratorium for sporiiimanaiyser og har gjennomføre en rekke kartlen
gmgsprosjektcr * samarbeid med norske kommunar.

Enkelte kommuncr har gjennomført kartlegging 3 v radon i er urvalg av
boligmassot. Man km il informasjon om hviike kartjegginger MOIT*
cventueit er gjennomfwrf, ved i ca kontakt med den etaten i kommunen
som har ansvaret for heise, miljø elier teknisk hygiene.



Radonundersøkelser av byggegrunn

Byggegrunnundcrsokclser med malinger i felten er ofte svært kostbare.

1 de fleste tiJielier vil kostnadene sxd i pjamtnniwe. undei-søfceisc av
byggegrunnen være hovere enn kosmadeno ved :k ^jermomfWe fore-
byggende riiiak.

Tiltakene vil begrense innstromningen av radon gjennom konstruksjonen
og sikre god og riktig ventilasjon av inneluften. Derfor anbefales enkle
tiltak uten forst å gjore malinger på byggegrunn.

• Alle nye bygg bør konstrueres slik at man unngår et eventuelt
radonproblem.

• I spesielt utsatte områder bør man ta spesielle forholdsregler ved å
legge ned et perforert slangesystem i løsmassen under konstruk-
sjonen. Dette kan man senere koble til et avtrekk til fri luft.

Det er en rekke typer malinger som kan gjores for å undersøke om det vil
kunne bli problem med radon i fremtidig bebyggelse. Noen typer malinger
har høy informasjonsverdi. Andre målemetoder kan medføre fare for direk-
te feilvurderinger hvis de brukes alene. En kombinasjon av flere typer
malinger vil ofte være nødvendig som vurderingsgrunnlag.

Strålevernet har gitt ut retningslinjer for hvordan byggegrunnundersøkelser
kan gjennomfores i heftet «Undersøkelser av radon i inneluft og bygge-
grunn» [Strålevern, hefte 3). Det er viktig at man holder seg til de anbefa-
lingene som er gitt i heftet.



Tiltak mot
radon

Byggegrunnen er den viktigste radonkildcn i Norge. Byggematerialer og
husholdningsvann er sjcldcn årsak til forhoyede konsentrasjoner i inneluf-
tcn. Når man skal redusere radonkonsentrasjonenc, vil man derfor i de aller
fleste tilfeller velge byggetekniske tiltak for å redusere innstromningen av
radonholdig luft fra byggegrunnen.

I prinsippet er mottiltak for eksisterende bygg ogforebygøende tiltak for
nybygg like. Detaljene, utforelsen og kostnadene kan derimot være svært
forskjellige.

Tiltak ior nybygg er vanhgvis mye billigere enn tor cksbterende bygg.

Norges byggforskningsinstitutt har utgitt detaljerte beskrivclscr i sine tek-
niske blad. For mer informasjon om nybygg, sc «Radon - bygningstekniske
tiltak» {Bygøforskserien, Byggdetaljer A520.706). For eksisterende bygg, sc
«Radon - bygningstekniske tiltak i eksisterende boliger» (Byjyjforskserien,
Byggforvaltning 701.706)

Tiltak ved nybygg

Byggegrunnundersokelser, med malinger på tomtegrunn, anbefales vanlig-
vis ikke. Slike undersokelser er ofte svært dyre, dcssuten kan resultatene
være vanskelige å tolke. I de fleste tilfeller vil det derfor lonne seg å gjen-
nomfore visse enkle tiltak i byggeprosessen itten at det gjores spesielle for-
undcrsokclser. Gjennomføring av slike tiltak er vanligvis billigere enn det å
få gjennomført sel ve byggegrunnundcrsokelscn.

• Det bor legges en tett sålekonstruksjon for å begrense innstromningen av
radon fra grunnen.

• Det bor sorges for normalt luftskifte og dermed
god ventilasjon av inneluften.

Dette vil i de aller fleste tilfeller være til-
strekkelig for å unngå forhøyde radon-
konsentrasjoner i innemiljøet.
For nybygg på spesielt utsatt
grunn vil det være en ekstra
sikring å legge et perfo-
rert slangcsystcm i
losmassen under
betongplaten
med mulig-
het for sene-
re å kunne
koble til en
avtrekksvifte
til fri luft.

En prinsipp-
skisse for en
slik losning
er vist på
figuren til
hovre.



I Norge bygges de fleste boliger med hel eller delvis kjeller. Erfaringcr har
vist at hus med delvis kjeller er særlig utsatt for hoyc radonkonsentrasjoner.
Noen hus byggcs med betongplate direkte på bakken utcn kjeller, mens
andre hus bygges med krypkjeller.

Med unntak av tritidsboliger og hytter er det svært få hus som bygges på
pæler. I spesielt utsatte områder kan imidlertid en slik losning være et godt
alternativ for å unngå et radon problem.

VVJ konstruksjonet mt\i fudler, tJkr bcfon^sAk- ti»'iku- p* u.mimcs-,, e;
Jc* viktig a icy,iic a i scu ou \KAM iiicmbnm st idiom lusnia-ssenc og
beroruipiaren.

Membranen kan være en tykk plastfolie eller en asfaltmatte. Plastfolien
vil ikke være hundre prosent effektiv, og den kan også brytes ned med
tiden. Et bedre alternativ kan være å bruke en asfaltmatte som membran,
gjerne i kombinasjon med en aluminiumsfolie.

For å unngå sprekkdannelse i sålekonstruksjon bor betongplater! være
tykk og solid og med doble armeringsmattcr.

Hvis deler av grunnmuren er under bakkenivå, bor man være særlig
påpasselig. Dette gjelder spesielt boliger med delvis kjeller. Eventuell inn-
trenging via grunnmursveggen kan begrenses med et tykt pusslag på
utsiden av grunnmuren og et effektivt fuktbeskyttende lag utenpå dette
igjen. Som fuktbeskyttelse kan man for eksempel bruke et tykt lag tjære -
epoksy.

I spesielt utsatte områder bor man unngå å benytte lettklinkerblokker
eller annet grunnmursmateriale som er lett gjennomtrengelig for luft.
Det kan være svært vanskclig og kostbart å gjore noe med transport av
radon via grunnmursvegg.

Tiltak i eksisterende bygg

Hvis malinger har vist hove radonkonsentrasjoner i boligen, bor man vur-
dere å sette inn mottiltak. Den norske boligmassen omfatter et bredt spek-
ter av boligtyper. Valg av tiltak vil måtte tilpasses de aktuelle forhold for
hvert hus.

Boii^xieren k.in søke rad hos «n.sWiî T sum rckni.sk s.-usf \ k

.icr«»> ontreprenørcr

Mottiltak tor eksisterende boliger kan i hovedsak deles inn i tre kategorier:

(1) Innvendige tettelosninger.

(2) Bedret ventilasjon av inneluften.

(3) Punkta\sug fra byggegrunn som danner et undertrykk under betong-
sålen og \entilerer grunnen.



Gulvbelegg

hventuelt gulvbclegg

Membran

Påstøp

Armert påstop

Isolasjon

~~ Tettesjikt

(1) Innvendige tetteløsninger
I hus hvor det er åpenbare utettheter i
sålekonstruksjon og betongvegg under
bakkenivå, kan en tettelosning være et
effektivt tiltak. Man kan få til en betydelig
reduksjon i radoninnstromningen ved for
eksempel tetting av sprekker og hull i
betongplate og betongvegg, rundt sliik-
og rorgjennomforinger og i hjorner. Er
kjelleren innredet til boligformål, vil det
imidlertid ofte være både komplisert og
kostbart å gjennomføre en tettelosning
fullt ut. I boliger med vesentlig forhoyde
radonkonsentrasjoner, vil en tettelosning
alene sjelden kunne redusere problemet
tilstrekkelig.

Hjørnetetting

/ Tetningslist

Klemlist

h)he Forskjellijje innvendige tettelosniiiøer.



(2) Bedre ventilasjon
Mange norske boliger har dårlig ventilasjon med et lavt luftskifte. Det
linnes eksempler på boliger med luftskifte ned mot en tidel av det normale.
I slike tilfeller kan bedret ventilasjon fore til en betydelig reduksjon av
radonkonsentrasjoncn. Dette kan man for eksempel oppnå med installasjon
av et balansert vifteanlegg.

Det er vikrig 3? venrita&jonsa«kj$4cs er haiansi-n sHk at siykJkiorho
mellom inneiufren og hvggegrtmme» >kkc i<tn:t ht et c-h ttmsup, av radon.

Eksempel på balansert
ventilasjonsanlegg.
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• I boliger med normale ventilasjonsforhold vil det ha svært lite for seg å
oke luftskiftet. Ventilasjonens betydning for radonkonsentrasjoncn er
illustrert i figuren nedenfor.

• For boliger med svært høye radonkonsentrasjoner, dvs. over iooo Bq/m',
kan man ikke forvente at en forbedret ventilasjon alene vil kunne reduse-
re radonkonsentrasjonen til et akseptabelt nivå.

Figuren viser at man kan oppnå mye ved å forbedrc ventilasjon i (A) et hus
som i utgangspunktet er dårlig ventilert, men at man oppnår lite i (B) et
hus som i utgangspunktet er normalt ventilert.

(Bq/m1)

IOOO

800 . .

600 .-

4 0 0

2 0 0

• Opprinnelig luftskifte, hus A (dårlig ventilert)
"Luftskifte forbedret med 0,2 per time i hus A

1 • Opprinnelig luftskifte, hus B (normalt ventilert)
I , Luftskifte forbedret med 0,2 per time i hus B

Opprinnelig radonkonsentrasjon, hus A og B

Laveste tiltaksnivå for radonkonsentrasjon

o,5 1,0 1,5 2,0 2,5

(luftskifte per time)

Inneluften i hus A og hus B hadde opprinnelig den samme radonkonsentra-
sjonen, 1000 Bq/m' (markert med hvitc hus ovcrst på kurven). Hus A had-
de i utgangspunktet et svært lavt luftskifte på 0,05 per time. Hus B hadde et
normalt luftskifte på 0,5 per time. Luftskiftet er blitt okt med 0,2 per time
for begge husene. Dette har fort til at konsentrasjonen har sunket til 200
Bq/m' i hus A (svart hus A på kurven) og til 700 Bq/m! i hus B (svart hus B
på kurven).

Luftskiftet i hus B må okes til hele 2,5 per time for å komme ned til 200
Bq/m'. Dette vil oke energiforbruket betydelig og sannsynligvis også fore
til trekkproblemer. I hus B som allerede er godt ventilert, er det derfor lite å
hente på å forbedre ventilasjonen. Her bor man derfor se på andre metoder
for å få ned radonkonsentrasjonen.



(3) Punktavsug som danner undertrykk
Ved oppvarming og fyring vil det kunne oppstå en trykkforskjell mellom
boligluften og byggegrunnen som kan oke innstromningen av radonholdig
jordluft til boligen. For å utligne denne trykkforskjellen, kan det installeres
ett eller filere punktavsug fra grunnen gjennom betongsålen. Radongassen
kan ledes ut i friluft via et kanalsystem, eventuelt med en avtrekksvifte. En
prinsippskisse for en slik losning er vist i figuren nedenfor.

Det er viktig at avtrekksviften ikke er for kraftig. Det kan fore til at frostluft
trekkes inn under konstruksjonen og fore til skader.

h>f>ok Uzvvxsi M ,SV,CT£ --mi Min:f ii
gjerne gir g<k) nok iiiaa. {Jj'r<- k.\\%
gcrc

ii rtiWkxcr p,\ -w> --:•

Punktavsuø av bygøegnmnen.

2 0



Radonkonsen-
trasjon (Bq/nr)

2OOO

IOOO

Eksempel på effekt av punktav-
sug på radonkonsentrasjonen i
forskjellige rom.

Stue Soverom Kjeller

For installering av punktavsug

Etter installering av punktavsug

Erfaringene har vist at avtrekkslosninger er effektive for boliger på særlig
utsatt grunn.

Ventilasjon av byggegrunnen kan også loses på andre måter, tor eksem-
pel ved avtrekksvifter på dreneringssystemet eller en utendors radon-
bronn.

I tilfeller hvor transporten av radon skjer gjennom grunnmuren på grunn
av at det er brukt lettklinkeblokker, kan avsug fra veggkonstruksjonen
være en effektiv losning. Det er også nodvendig å forsegle flatene ved
pussing, og eventuelt påføre en tett maling, f.eks. epoxymaling eller en
klor-kautsjukmaling.

&1XT PAQE(S)
Saft BLANK
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hva?
Kommunene

• Ifølge lov om helsetjenesten i kommunene, har kommunen hovedansva-
ret for oppfølging på radonområdet.

• Kommunen skal både skaffe oversikt over problemet og foreslå og sette
inn tiltak for å redusere de helsemessige konsekvensene.

• I flere kommuner er det etablert et nært samarbeid mellom helseetat og
teknisk etat eller bygningsetat for å kunne gi veiledning.

• Hvis man ønsker nærmere informasjon om radonforholdene i kommu-
nen kan man ta kontakt med den etaten som har ansvaret for helse, miljø
eller teknisk hygiene.

Statens strålevern

• Strålevernet er landets fagmyndighet på området.

• Strålevernet driver forskning og utredning, og bistår kommunene med
opplæring og informasjonsmateriell. Strålevernet har eget laboratorium
for sporfilmmålinger av radon i inneluft og har gjennomført en rekke
kartleggingsprosjekter i samarbeid med norske kommuner.

Norges byggforskningsinstitutt

• Byggforskningsinstituttet (NBI) gir ut veiledningsmateriell med beskri-
velser av forskjellige ryper bygningsmessige tiltak.

• Materiellet kan skaffes ved å ta kontakt med:

NBI, ekspedisjonskontoret
Postboks 123 Blindern
0314 Oslo
telefon 22 96 55 00

Private firmaer

Det finnes kommersielle tilbud om sporfilmmålinger av radon i inneluft.
Statens strålevern gir ut en liste over firmaer som tilbyr slike måletjenester.
De kommunale helseetatene har denne listen, men den kan også skaffes ved
å ta direkte kontakt med Strålevernet, telefon 67 16 25 00.



Norge er blant de land i verden som har de høyeste radon-
konsentrasjonene i innemiljøet. Ingen andre naturlige eller
menneskeskapte kilder for stråling fra radioaktive stoffer gir så
store stråledoser som radon.

Radon kan være årsak til et sted mellom hundre og tre hundre
tilfeller av lungekreft årlig i den norske befolkningen.

Dette heftet gir en generell orientering om radonproblematik-
ken - om helserisiko, malinger, kartlegginger i Norge og om
tiltak for å begrense radonkonsentrasjonene i nybygg og tiltak
for å redusere radonkonsentrasjonene i eksisterende bygg.

Statens
strålevern
Postboks 55, 1345 Østerås
Telefon: 6^ 16 25 00 • Telefaks: 67 1+ 7+ 07


