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Yrkeshygiene 
 

Dokumentasjon for utføring 
 

 

FAGFELT 

 

Radonmålinger. 

 

BAKGRUNN OG HENSIKT 

 

Bakgrunnen for målingene var et ønske fra bedriften. Arbeidsgiver har 

plikt til å vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe 

som vanligvis krever måling. Hensikten var å sammenlikne 

måleresultatene med gjeldene grenseverdi.  

 

 

 

KONKLUSJON 

 

Det ble utført totalt 48 radonmålinger.  

 

Målingene ble utført på følgende steder: 

Terminalbygg 1. etg. (11 målinger),  

Terminalbygg mesanin (4 målinger), 

Terminalbygg -2. etg. (2 målinger), 

Terminalbygg 2. etg., Widerøe (4 målinger), 

Terminalbygg 2. etg. politiet (5 målinger), 

Terminalbygg 2. etg., adm. Torp Sandefjord lufthavn (5 målinger), 

Terminalbygg 2. etg. syd, regnskap/booking (5 målinger), 

Europarkbygget (1 måling), 

Tårnet (4 målinger) og  

Driftsbygget (7 målinger).  

 

 

Radonkonsentrasjonen var tilfredsstillende lav på alle målestedene.  

 

 

Ingen videre undersøkelser eller tiltak er nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

RADONMÅLINGER 

 

 
BAKGRUNN OG HENSIKT 

Bakgrunnen for målingene var et ønske fra bedriften. Arbeidsgiver har plikt til å vurdere 

radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe som vanligvis krever måling. 

 

Hensikten var å sammenlikne måleresultatene med gjeldene grenseverdi.  

 

 

HVA ER RADON ? 

Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen. Ett av stoffene er uran, og når uran brytes ned 

dannes en kjede av radioaktive stoffer. I denne kjeden finnes blant annet radium og radon. 

Radon er en gass som finnes naturlig i alle berg- og jordarter, men alunskifer og visse typer 

granitter har generelt de høyeste konsentrasjonene av radon. Radon har liten evne til å binde 

seg til faste stoffer og kan derfor lett frigjøres til luft. Norge, Sverige og Finland er blant de 

landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene. I land med kjølig klima som i 

Norge er det nødvendig med innendørs oppvarming. Den varme luften stiger opp og det 

dannes undertrykk i lavere deler av bygningen. Dette øker sannsynligheten for inntrengning 

av radongass fra grunnen. I og med at det vanligvis luftes mindre gjennom vinduer og luker i 

fyringssesongen og at innelufta fornyes i noe mindre grad, vil dette føres til at 

radonkonsentrasjonene kan være høyere i den kalde årstiden enn ellers. 

 

I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig 90 % av tiden innendørs, enten i hjemmet, på skoler, 

i institusjon eller på arbeidsplassen – det være seg i bygg, tunneler eller gruver. Radon har 

derfor stor betydning for befolkningens helse. Verdens helseorganisasjon har konkludert med 

at radon er den nest viktigste årsak til lungekreft.  

 

På denne bakgrunn lanserte regjeringen i 2009 en nasjonal strategi med mål om at 

radonkonsentrasjon i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier. 
 

 

MULIGE HELSEEFFEKTER AV RADONEKSPONERING  

Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt som frigis fra bergartene i grunnen. 

Sammen med jordluft kan radon transporteres opp fra bakken, og oppkonsentreres i luften 

inne i bygninger og lokaler. Når radon brytes ned dannes det flere kortlivede radioaktive 

atomer av polonium, vismut og bly. Disse kalles ofte med en fellesbetegnelse for radondøtre. 

Radondøtrene sender ut flere typer stråling, men viktigst er alfastråling. Alfastråler har kort 

rekkevidde og stoppes av klær og hud, men når vi puster inn radonholdig luft fester 

radondøtrene seg i luftveiene. Der kan alfastrålingen som avgis fra radondøtrene skade cellene 

og medføre risiko for utvikling av lungekreft. Radondøtre kan også transporteres fra lungene 

til andre deler av kroppen, men stråledosene til andre organer blir likevel lave i forhold til 

stråledosene til celler i luftveiene. Jo lenger tid man oppholder seg i en bygning med radon og 

jo høyere radonkonsentrasjonen er, desto større er risikoen for å få lungekreft. Det tar mange 

år å utvikle lungekreft og sykdommen er vanskelig å helbrede. 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Terskelverdier for effekt 

Det er ikke påvist noen nedre terskelverdi, men for nivåer lavere enn ca 100 Bq/m
3
  er 

sammenhengen mellom radon og lungekreft ut fra de epidemiologiske studiene ikke statistisk 

signifikant. Det antas likevel en lineær sammenheng også for disse lavere nivåene.  

 

Tobakksrøyking 

Ifølge WHO kan man ut fra nåværende kunnskap konkludere med at bestråling fra radon i 

boliger utgjør et betydelig helseproblem for samfunnet, og at radon er den nest viktigste årsak 

til lungekreft etter aktiv røyking. Samtidig erkjennes det nå at den kombinerte effekten av 

radon og røyking er større enn summen av disse miljøfaktorene hver for seg. Med andre ord 

fører røyking til en økt fare for lungekreft fra radon, og omvendt. Også de som har sluttet å 

røyke, har forhøyet risiko for radonindusert lungekreft.  

 

For Norge har Statens strålevern anslått at ca. 14 % (280 tilfeller) av det totale antall nye 

lungekrefttilfeller per år har radon som medvirkende årsak. Risikoen for radonindusert 

lungekreft er ca. 25 ganger høyere for røykere sammenlignet med personer som aldri har røkt.  

 

Dersom man er ikke-røyker og bor i en radonkonsentrasjon på 2000 Bq/m
3
, vil risikoen for å 

få lungekreft tilsvare den en storrøyker har i radonfri bolig. Det er beregnet at ca. 25 000 

nordmenn bor i hus med slike ekstreme radonkonsentrasjoner, men svært få av disse boligene 

er identifisert. 

 

 

LOVER OG FORSKRIFTER 

Radon i inneluft er i dag regulert i blant annet arbeidsmiljøloven, strålevernloven, 

kommunehelseloven og plan- og bygningsloven. 

 

Arbeidsgivers plikter  

Når det gjelder regelverk til vern for arbeidstakere mot radoneksponering, er det arbeidsgiver 

som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Arbeidsmiljøloven § 4-1 setter 

generelle krav til arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet i en virksomhet skal være fullt forsvarlig ut 

fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på 

arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.  

 

Etter arbeidsmiljøloven § 3-1 har arbeidsgiver plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide 

planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes.  

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 pkt. 

6 pålegger arbeidsgiver å kunne dokumentere at det er foretatt en kartlegging av farer i 

virksomheten. Når det gjelder eksponering for radon på arbeidsplassen, innebærer dette at 

arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, noe som 

vanligvis krever måling. For arbeidsplasser og lokaler som befinner seg høyere enn 3. etasje 

kan man gå ut fra at radonnivået er marginalt og man ikke trenger måling. Arbeidstilsynet kan 

også pålegge arbeidsgiverne å utføre slik måling dersom dette anses nødvendig for en fullgod 

kartlegging av arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet har i dag ingen egne forskriftsfestede grense- 

og tiltaksverdier for radon på arbeidsplasser og arbeidslokaler. For å vurdere om 

arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig kan arbeidsgiver benytte anbefalte radonnivåer for bygninger 

gitt av Statens strålevern som element i den totale vurderingen. Arbeidsgiver har plikt til å 

gjennomføre tiltak der arbeidsmiljøet med bakgrunn i kartlegging, måling og vurdering ikke 

er fullt forsvarlig. 
 

 

 



 

             

STATENS STRÅLEVERN SINE TILTAKS- OG GRENSEVERDIER 

Tiltaksgrense på 100 Bq/m
3
 

Begrepet tiltaksgrense defineres som den grenseverdi hvor Strålevernet anbefaler at tiltak 

alltid iverksettes. Dersom årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn 

tiltaksgrensen, anbefaler Strålevernet at effektive radonreduserende tiltak iverksettes så snart 

som mulig for å senke radonnivåene. Tiltak bør utføres etter gitte standarder. Det anbefales 

også at radonmålinger gjentas etter at tiltak er iverksatt, for å påse at effekten av tiltak er 

tilstrekkelig. 
 

Så lave nivåer som mulig – Tiltak også aktuelt under tiltaksgrensen 

Begrepet tiltaksgrense definerer ikke en grenseverdi hvor man kan konkludere at radonnivåer 

under grensen er ”trygge” nivåer der tiltak ikke anbefales eller ikke har noen hensikt. Dersom 

målinger avdekker radonnivåer som ligger under tiltaksgrensen, men hvor det anses som 

mulig å oppnå en vesentlig reduksjon av nivåene gjennom gitte tiltak, bør slike tiltak 

iverksettes. Dette vil bidra til at radonnivåer blir så lave som mulig, i tråd med Strålevernets 

fremste anbefaling for radon. 
 

Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m
3
 

Begrepet maksimumsgrense defineres som den grenseverdi som Strålevernet vurderer at alle 

oppholdsrom i alle bygninger bør tilfredsstille. Dersom radonmålinger avdekker 

årsmiddelverdier høyere enn maksimumsgrensen, anbefales det at (om nødvendig gjentatte) 

radonreduserende tiltak iverksettes, med påfølgende radonmålinger, helt inntil 

radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk mulig og under maksimumsgrensen. 
 

Forskjell på tiltaksgrense og maksimumsgrense 

I bygninger med oppholdsrom hvor radonnivåer ligger mellom 100 Bq/m
3
 og 200 Bq/m

3
 

anbefaler Strålevernet at effektive radontiltak iverksettes. Dersom sluttverdien etter tiltak 

fremdeles ligger over 100 Bq/m
3
 (og under 200 Bq/m

3
), men ansees som så lav som mulig for 

den gitte bygningen, kan resultatet anses som tilfredsstillende for det tilfellet. 

 

I bygninger med oppholdsrom med radonnivåer over 200 Bq/m
3
 anbefaler Strålevernet 

derimot at tiltak iverksettes helt inntil verdiene er så lave som mulig og under 

maksimumsgrensen. Dersom ett tiltak ikke gir et lavt nok resultat, bør ytterligere tiltak 

iverksettes, inntil alle oppholdsrom er under maksimumsgrensen. Maksimumsgrensen angir 

det nivået som Strålevernet vurderer at alle oppholdsrom i alle bygninger bør tilfredsstille for 

å sikre at individuell risiko fra radoneksponering kan anses som forsvarlig.  

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer nivået hvor det sterkt anbefales å utføre tiltak til 

100 Bq/m
3
. WHO påpeker at i lys av de nyeste vitenskaplige data på helseeffekter fra 

radoneksponering i inneluft kan en grenseverdi på 100 Bq/m
3
 forsvares fra et 

folkehelseperspektiv, da en effektiv reduksjon i radonassosierte helseskader i befolkningen fra 

dette kan forventes. Dette er i tråd med de vurderingene som Strålevernet har gjort.  

 

 

ARBEIDSTILSYNETS «GRENSEVERDIER» OG TILTAKSVERDIER 

Arbeidstilsynet har i dag ingen egne forskriftsfestede grense- og tiltaksverdier for radon på 

arbeidsplasser og arbeidslokaler. For å vurdere om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig kan 

arbeidsgiver benytte anbefalte radonnivåer for bygninger git av Statens strålevern, som 

element i den totale vurderingen.  

 

Helsefaren for et stoff avhenger av konsentrasjonen / dosen og varigheten av eksponeringen.  

 

Helsefare = konsentrasjonen / dose x eksponeringstiden 



 

             

 

 

På en arbeidsplass oppholder man seg vanligvis kortere tid enn i en bolig, og eksponeringen 

blir av den grunn lavere. Når eksponeringen blir lavere kan man vanligvis tillate en høyere 

konsentrasjon / dose uten at helsefaren blir forhøyet.  

 

I Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten og Arbetsmiljöverket ut i fra ovennevnte tankegang 

laget egen hygienisk grenseverdi for arbeidsplasser på 200 Bq/m
3
. 

Grenseverdien er basert på en eksponeringstid / arbeidstid på 1800 arbeidstimer per år.  

 

Ved vurderingen av måleresultatene vil vi benytte den svenske grenseverdien på 200 

Bq/m
3
. 

 

Undertegnede har også vært i samtale med radonansvarlig i Arbeidstilsynet i Norge Ingar 

Andersen, som mener det er riktig å benytte den svenske grenseverdien ved vurdering av 

måleresultatene på en arbeidsplass.  

 

 

REELLE MÅLEVERDIR OG ÅRSMIDDELVERDIER 

Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over et helt år kalles årsmiddelverdi. Årsmiddelverdien 

kan beregnes fra en radonmåling over to måneder i vinterhalvåret. Den kan også måles direkte 

ved å utføre en måling over et helt år. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien og 

ikke til resultater fra korttidsmålinger. Det er årsmiddelverdien som er utgangspunkt for 

vurdering av eventuelle tiltak. For å finne årsmiddelverdien ut i fra måleresultater fra perioden 

15. oktober til 15. april året etter, multipliseres vanligvis måleresultatene med 0,75. Tanken er 

at man i sommerhalvåret vil lufte mer, og at radonkonsentrasjoner derfor vil være lavere i 

sommerhalvåret.  

 

 

RISIKOVURDERING 

For vurdering av våre måleresultater vil vi benytte den svenske grenseverdien på 200 Bq/m
3
, 

men radonkonsentrasjonen bør være så lav som mulig.  

 

 

Radonkonsentrasjonen lavere enn  

200 Bq/m
3
 

 

Radonkonsentrasjonen høyere enn  

200 Bq/m
3
 

 

Tilfredsstillende lave konsentrasjoner. 

 

Tiltak skal iverksettes for å redusere 

radonkonsentrasjonen til under 200 Bq/m
3
 

 

 

MÅLEMETODER 
For å måle radon ble benyttet sporfilmer fra Terra-Control.  

Se bildet.  Radonmålingene ble utført i perioden 15/10-2013-

17/12-2013 på de angitt målesteder. Etter endt prøvetaking ble 

sporfilmene sendt laboratoriet for analyse.  

 

 

 

MÅLESTEDER 
Målestedene ble valgt ut i samarbeid med bedriften og er angitt i resultatkapitelet.  
 

 



 

             

MÅLERESULTATER  

 

Se også vedlagte svarbrev fra analyselab., og kartskisser der målestedene er inntegnet. 
 

 

Målested 

 

Dosimeter nr. Årsmiddelverdi - Bq/m
3
 

 

Terminalbygg 1. etg. 

 

Gjennomsnitt = 10 

Bagasjehall  

kontrollrom 
4589-31 24 

Securitas  

hvilerom 
4589-36 11 

 

Bokhandel 
 

4589-37 7 

Tax-free  

hall 
4589-38 16 

Tax-free  

kontor 
4589-39 0 

 

Tollkontrollonråde 
 

4589-46 2 

 

Avis/Budget bilutleie 
 

4589-27 2 

 

Hertz bilutleie 
 

4589-28 2 

 

Servicesenter 
 

4589-29 8 

 

Widerøe 
 

4589-40 15 

 

Innsjekk 
 

4589-41 27 

 

Terminalbygg mesanin 

 
Gjennomsnitt = 10 

 

Aviator 
 

4589-42 8 

 

Via MNI 
 

4589-43 4 

 

Via Bilettkontor 
 

4589-44 18 

 

Via Booking 
 

4589-45 8 

 

Terminalbygg -2. etg. 

 

Gjennomsnitt = 15 

 

Insider renhold 
 

4589-25 10 

 

Tax-free kontor 
 

4589-26 20 

 

 



 

             

MÅLERESULTATER FORTS. 
 

 

Målested 

 

Dosimeter nr. Årsmiddelverdi- Bq/m
3
 

 

Terminalbygg 2. etg. - Widerøe 

 

Gjennomsnitt = 9 

Widerøe Adm.  

J. G. Hansen 
4589-32 10 

Widerøe Adm.  

Felleskontor 
4589-33 12 

Widerøe 

Kartrine 
4589-34 6 

Widerøe 

Crewrom 
4589-35 8 

 

Terminalbygg 2. etg. - Politiet 

 
Gjennomsnitt = 2 

Politi 

Nr. 1 
4589-10 4 

Kontor 

Grethe P. Inselseth 
4589-11 2 

Kontor 

Grensekontrollgruppen 
4589-12 2 

Kontor 

Nr. 3 fra inngangsdør 
4589-13 0 

Kontor 

Ivar heide 
4589-14 4 

 

Terminalbygg 2. etg. - Adm. TORP Sandefjord Lufthavn 

 
Gjennomsnitt = 4 

 

Administrasjon 
 

4589-15 4 

IT-kontor 

APM-verksted 
4589-16 1 

Kontor 

Stig Lindahl 
4589-17 0 

Kontor 

Lars Guren 
4589-18 6 

Kontor 

Claea Lennart Rask 
4589-19 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

MÅLERESULTATER FORTS. 
 

 

Målested 

 

Dosimeter nr. Årsmiddelverdi- Bq/m
3
 

 

Terminalbygg 2. etg. syd – Regnskap / Booking 

 

Gjennomsnitt = 3 

Airport Retail Norway AS 

Kontor regnskap Trine 
4589-20 2 

Kontor 

Regnskap Grethe 
4589-21 3 

Kontor 

Regnskap Marianne 
4589-22 4 

Torp Booking 

Bookingavd. 
4589-23 1 

Torp Booking Bookingavd. 

Kontor Anette Fiksdal 
4589-24 6 

 

Europarkbygget 

 
Gjennomsnitt = 13 

 

Resepsjon 
 

4589-30 13 

 

Tårnet 1. etg. 

 
Gjennomsnitt = 11 

Kontor 

Nr. 117 
4589-48 18 

Overnattingsrom 

Nr. 111  
4589-49 13 

Verksted syd 

Nr. 108 
4589-60 7 

Verksted øst 

Nr. 108 
4589-61 4 

 

Driftsbygget 

 

Gjennomsnitt = 9 

Elektroavd. 2. etg., 

Kontor 
4589-63 0 

Hvilerom, 2. etg. 

nærmest møterommet 
4589-64 3 

 

Oppholdsrom, 2. etg. 
 

4589-65 6 

 

Vaktrom, 2. etg. 
 

4589-66 0 

Vaktsjef, 

Kontor, 2. etg.  
4589-67 12 

 

Elektroverksted, 1. etg.  
 

4589-68 13 

 

Vedlikeholdshall, 1. etg.  
 

4589-69 27 

 



 

             

KOMMENTARER TIL RESULTATENE 

Sporfilm ble også plassert på kontoret for tapt baggasje i terminalbygget, men pga. 

ombygning av lokalene forsvant sporfilmen i løpet av måletiden. 
 

 

TILTAK FOR Å REDUSERE RADONKONSENTRASJON 

Forebyggende tiltak går derfor først og fremst ut på å hindre at radon trenger inn på 

arbeidsplassen.  

 

Radonnivået i lufta på arbeidsplassen avgjøres hovedsakelig av grunnen som bygningen står 

på, byggets tetthet mot grunnen, ventilasjon- og trykkforhold i innelufta og lokalenes 

etasjenivå over bakken.  

 

Tekniske og fysiske tiltak bør i størst mulig grad være årsaksspesifikke, altså rettes 

mot en identifisert radonkilde. Tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen kan være: 

• Tetting av flater som grenser mot grunnen for å hindre luft- og vanninntrenging. 

• Ventilasjon og endring av trykkforhold. 

• Trykkredusering/ventilasjon av grunnen under bygningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Trykkredusering/ventilering av byggegrunnen er et 

mye brukt tiltak for å redusere radon. 

http://www.nrpa.no/radon/tiltak-mot-radon-i-inneluft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også Direktoratet for Byggekvalitet. 

http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrpa.no/radon/tiltak-mot-radon-i-inneluft
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/5/


 

             

KONKLUSJON 

 

Det ble utført totalt 48 radonmålinger.  

 

Målingene ble utført på følgende steder: 

Terminalbygg 1. etg. (11 målinger),  

Terminalbygg mesanin (4 målinger), 

Terminalbygg -2. etg. (2 målinger), 

Terminalbygg 2. etg., Widerøe (4 målinger), 

Terminalbygg 2. etg. politiet (5 målinger), 

Terminalbygg 2. etg., adm. Torp Sandefjord lufthavn (5 målinger), 

Terminalbygg 2. etg. syd, regnskap/booking (5 målinger), 

Europarkbygget (1 måling), 

Tårnet (4 målinger) og  

Driftsbygget (7 målinger).  

 

 

Radonkonsentrasjonen var tilfredsstillende lav på alle målestedene.  

 

 

Ingen videre undersøkelser eller tiltak er nødvendig.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
Ulf Skogen   

Yrkeshygieniker 

Bedriftshelsen as 

Tlf: 95 16 57 40 

 

 

REFERANSER 

Arbeidstilsynet. Veiledning av stråling fra radon på arbeidsplassen.  

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=231690 

 

Statens strålevern. Fakta om radon. 

http://www.nrpa.no/radon/fakta-om-radon 

 

Folkehelseinstituttet. Naturlig forekkommende ioniserende stråling.  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:

0:15,4523:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:69852::1:6043:3:::0:0 

 

 

Vedlegg:  

Svarbrev fra analyselab. Terra Control. 

Kartskisser med målestedene inntegnet. 

http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=231690
http://www.nrpa.no/radon/fakta-om-radon
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4523:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:69852::1:6043:3:::0:0
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4523:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:69852::1:6043:3:::0:0


 

             

 
 

 

 

 

 



 

             

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 



 

             

 
 



 

             

 
 

 



 

             

 
 

 



 

             

 

 
 



 

             

 
 

 



 

             

 
 


