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Kort om bakgrunn for 
radonsikring med radonmembran
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• Hovedkilden til radon i norske bygninger er byggegrunnen 

• Størstedelen av radon som kommer fra byggegrunnen 

transporteres med luft fra byggegrunnen og inn i bygningen

• Byggteknisk forskrift angir krav som i praksis innebærer at de fleste 
nybygg må ha radonmembran

• Radonmembran sørger for et lufttett sjikt mot byggegrunnen, som 
hindrer radonholdig jordluft i å komme inn i bygningen

• Viktigste egenskapen til radonmembransystemet er god lufttetthet 
over tid (inkludert skjøter, gjennomføringer og overganger)



Bruksgrupper for plassering av radonmembran
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Bruksgruppe C
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• Legges over øverste lag betong 

eller øverste lag isolasjon i gulvkonstruksjonen

• Medfører flere tettedetaljer enn de andre 

bruksgruppene

• Radonmembran utsatt for skader ved 

bruksendring, rehabilitering og fjerning av gulv

• Egnet til rehabilitering av eksisterende bygg



Bruksgruppe B
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• Legges på plant underlag av isolasjon

• Beskyttes på oversiden med isolasjon 

eller annet beskyttelsessjikt

• Dersom det legges isolasjon over membranen 

må man regne med at isolasjonssjiktet mellom 

membran og overliggende betong blir varig vått

pga nedbør, vann fra støpingen og fukt fra betongen



Bruksgruppe A1 og A2
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• Retningslinjer for bruksgruppe A ble endret i oktober 2017

• SINTEF hentet inn kommentarer fra alle innehavere av SINTEF Teknisk 
Godkjenning og Norsk Radonforening

• Skiller nå mellom to varianter av bruksgruppe A



Bakgrunn for endring
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• Legging i bruksgruppe A skjer som oftest rett under isolasjon, ikke med 
fyllmasser over radonmembran

• Anbefalte minimumsverdier for bruksgruppe A var satt med hensyn til at 
radonmembranen legges med fyllmasser over membranen

• Når radonmembranen legges på avrettede og komprimerte masser med 
begrenset gradering, og med isolasjon over, vil radonmembranen bli utsatt 
for mindre påkjenning enn hvis den legges på grovere underlag og med 
fyllmasser over radonmembranen



Bruksgruppe A1
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• Komprimert masser, 

men noe ujevnt underlag

• Fyllmasser over membranen

• Den bruksgruppen med størst påkjenning

• Stilles høye krav til punkteringsmotstand,

strekkstyrke, forlengelse og styrke til skjøt



Bruksgruppe A2
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• Komprimert masser med 

maks gradering 8-16 mm

• Isolasjon rett oppå radonmembranen

• Noe mindre krefter og deformasjoner 

enn i bruksgruppe A1

• Noe mindre krav til strekkstyrke, 

forlengelse og styrke til skjøt 

enn i bruksgruppe A1



Teknologi for et bedre samfunn
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