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Radon i Forsvarsbyggs 
bygg og anlegg
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På oppdrag for 
forsvarssektoren

Forsvarsbygg er et statlig 
forvaltningsorgan underlagt 

Forsvarsdepartementet. 

Vi utvikler, bygger, drifter og 
avhender eiendom for 

forsvarssektoren.



JARFJORD 

GRENSESTASJON

FLERBRUKSHALL, 

SETERMOEN

KAPELLET, 

RENA LEIR

RADARSTASJON, 

TRÆNA
REGIONFELT 

ØSTLANDET

HANGAR, 

ØRLAND

TRENINGSANLEGG 

MTA, 

HAAKONSVERN

Eiendomsportefølje på

13,096 bygg og anlegg

348 kommuner

AKERSHUS 

FESTNING
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Plan- og 

bygnings-

loven  
Arbeidsmiljø

-loven  

Folkehelse-

loven  

Strålevern-

loven 

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Bindende verdier for

Utleieboliger, skoler og barnehager

Radonforebyggende tiltak

Nasjonal strategi

Så lave radonnivåer som praktisk mulig

FB er ansvarlig for at radonnivået i forsvarssektorens EBA er på et forsvarlig nivå



Radonprosjektet

 Kartlegge radonnivået i alle forsvarssektorens bygg og anlegg hvor det oppholder 
seg personell i mer enn to timer per dag

 Gjennomføre tiltak der det er funnet for høye radonverdier

Målet er at alle bygg/anlegg skal ha så lave radonnivåer som mulig og under 
maksimumsgrensen fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets anbefalinger for radon

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig, og innenfor anbefalte 

grenseverdier

➢Tiltaksgrense på 100 Bq/m3

➢Maksimumsgrense på 200 Bq/m3



Målemetoder?
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Hensikt med 

måling

Type bygg Ventilasjon Målemetode/

Instrument

Varighet

Kartlegging Alle bygg og anlegg Passiv/ naturlig/

balansert eller styrt

Langtidsmåling med sporfilm 2 mnd.

Kontroll-

måling/

Boliger/ forlegninger/

Arbeids-lokaler

Passiv/ naturlig Korttidsmåling med digitalt 

måleinstrument

3-14 dager

Arbeidslokaler Balansert eller styrt* Døgnvariasjonsmåling med digitalt 

måleinstrument

2 uker

*Friskmelding med døgnvariasjonsmåling gjelder bare for arbeidslokaler med styrt/balansert ventilasjon som kun benyttes på dagtid



Resultater radonkartlegging

2830 bygg/anlegg kartlagt
• 1720 boliger/forlegninger
• 1110 arbeidslokaler/fjellanlegg

1052 bygg/anlegg med radonnivå over 
tiltaksgrensen

• 680 boliger/forlegninger
• 372 arbeidslokaler/fjellanlegg

Boliger forlegninger 2012-2013

Arbeidslokaler 2013-2014

Fjellanlegg 2012-2013

Fjellanlegg 2013-2014



Risikoområder 
mer enn 3 bygg/anlegg med radonnivå over 500Bq/m3 ved kartleggingen
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Haakonsvern

Høybuktmoen

Rena

Heistadmoen

Ramnes/Ramsund

Setermoen

Skjold

Porsangmoen

Skoddeberg

Bardufoss

Madla



VISUND –
administrasjonsbygg 
på Haakonsvern



Korttidsmåling

Prosess friskmelding av bygg

Kartlegging

Vurdering

Ytterligere 

tiltak

Kontroll-

måling

Friskmelding

Tiltak
Kontroll-

måling

Kontroll-

måling

Korttidsmåling           

Korttidsmåling

Langtidsmåling/

Døgnvariasjon



Vurdering av resultater og 
gjennomføring av tiltak

 Under 100 Bq/m3: 

Det vil normalt ikke treffes tiltak

 Bygg med passiv eller naturlig ventilasjon 

(boliger og arbeidslokaler, balansert ventilasjon med 24 t drift)

➢ 100 - 200 Bq/m3 - Enkle tiltak vil bli iverksatt

➢ Over 200 Bq/m3 - Grundigere tilstandsvurdering 

 Bygg med styrt og balansert ventilasjon 
(arbeidslokaler som benyttes deler av døgnet, opptil 8 timer)

➢ Døgnvariasjonsmålinger 

➢ Eventuelle tiltak



Møvik fort



Ingeniørbygget 

på Rena



The engineer building at Rena
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Tiltak fjellanlegg

• 50 millionersprosjekt

• Krevende tiltak



The Norwegian 

Defence Estates 

Agency (NDEA)

IKommunikasjon

Informasjon

Oppfølging

Samarbeid med 

Forsvaret



Hva skjer dersom radonnivået er for høyt?
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Utleieboliger: Skal ha radonnivåer under 200 Bq/m³

 Dersom ikke FB klarer dette skal leieforhold avsluttes

Andre typer bygg og anlegg: Skal tilstrebes å ha radonnivåer under 200 Bq/m³

 Dersom ikke FB klarer dette skal risikovurdering utføres 

 begrensinger på personellets/brukers oppholdstid i lokalene må vurderes. 



Hovemoen
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Vi skal følge opp med jevnlige målinger hvert 3-10 år  

Noe som betyr måling av 400-500 bygg/anlegg årlig

Blir vi noen gang ferdig?

Status i dag

100 bygg/anlegg 

gjenstår å 

friskmeldes



Oppfølging/internkontroll
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Planlegge 
målinger

Gjennomføre 
målinger

Vurdere
resultater og 
gjennomføre 

tiltak

Korrigere avvik

Kontrollmåle

Oppsigelse

August-september

Oktober-mai

Oktober-mai

Mai-juli

- Styrende dokumenter, prosedyre, veileder og maler

- Informasjonsmateriell, rammeavtaler

- Opplæring

Xpand

Dokumenteres og 
følges opp i Xpand

(system for 
eiendoms-

informasjon og 
internkontroll)
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Drømmer om automatisert 
radonmåling


