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EUs stråleverndirektiv (BSS)

• Publisert i 2014.

• Strålevern: Alle strålekilder, 

inkludert naturlig strålekilder.

• Myndighetenes håndtering.

• Skal være implementert av alle 

medlemsland innen februar 

2018.



EUs stråleverndirektiv (BSS)

Norge er ikke forpliktet av 

direktivet.

Men vi ser det som styrende. 

Det er hensiktsmessig og et mål 

å være på linje med resten av 

Europa på strålevernsområdet.



Ny strålevernforskrift 1.1.2017

Implementerer EUs strålevernsdirektiv så 

langt det er praktisk mulig eller 

hensiktsmessig å gjennomføre per i dag. 



EUs stråleverndirektiv (BSS)

• Inkluderer også flere krav om 

radon.

• Norge oppfyller allerede mange 

av disse kravene.



Krav om radon: Handlingsplan

• Etablere en nasjonal handlingsplan for å 

håndtere risikoen fra radon. 

– Boliger, bygninger der allmennheten har adgang 

og arbeidsplasser

– Byggegrunnen, husholdningsvann og 

bygningsmaterialer. 

– Regelmessig oppdateres.

• Ta nødvendige hensyn til radonforebygging i nybygg, eksempelvis 

gjennom krav i byggeregelverk.

• Identifisere områder hvor radonnivået i et betydelig antall bygninger 

forventes å overstige det nasjonale referansenivået. 



Krav om radon: Referansenivå

• Sette et nasjonalt referansenivå for radon i inneluft, ikke høyere

enn 300 Bq/m3. 

• Jobbe for å identifisere boliger med radonnivåer over det 

nasjonale referansenivået og oppfordre til tiltak for å redusere 

radon i boligene. 

• Sørge for å gjøre tilgjengelig informasjon om radon og helserisiko, 

om viktigheten av måling og om tekniske tiltak mot radon. 



Krav om radon: Arbeidsplasser (1)

Sette referansenivå for radon på 

arbeidsplasser på maksimalt 300 Bq/m3.

Krav om radonmåling av:

• Arbeidsplasser på bakkenivå, samt 

kjeller, i identifiserte utsatte områder.

• Identifiserte utsatte arbeidsplasser.

Myndighetene skal underrettes om 

arbeidsplasser der, tross tiltak, radonnivået 

forsetter å være over referansenivået.



Krav om radon: Arbeidsplasser (2)

Er radonnivået over referansenivået, men under 

å gi en stråledose på 6 mSv: 

→ Arbeidssituasjonen skal overvåkes.

Kan radonnivået gi en stråledose på 

over 6 mSv: 

→ Behandle arbeidsplassen som en planlagt 

eksponeringssituasjon: Vurdere krav til 

dosegrenser, individuell dosemåling 

(persondosimetre) og oppfølging.



Strålevernet bidrar internasjonalt

• Workshop: Nasjonale handlingsplaner. Paris 2014

– 90 deltakere fra 20 land deltok.

• Workshop: Radon på arbeidsplasser. Genève 2015

– 50 deltakere fra 20 land deltok.

• Nordisk radonworkshop. Gardermoen 2016

– Nordiske strålevernsmyndigheter.



www.nrpa.no/radon


