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Bakgrunn



Radon

– er en radioaktiv edelgass uten farge og lukt.

– dannes i berggrunnen fra grunnstoffene radium og uran – en kontinuerlig 
prosess.

– omvandles til nye stoffer (radioaktiv) – radondøtre.

– sender ut ioniserende alfastråling – størst stråledose fra døtrene

– har relativt lang halveringstid: 3,8 døgn – radon kan transporteres i 
bakken og finne veien inn i bygninger, samt bergrom og lokaler under 
jord.

➢arbeidsmiljøutfordring
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Radoneksponering

– Radon er en kilde til eksponering for ioniserende stråling av norske arbeidstakere.

– Eksponering = eksponeringstid x radonnivå [Bqh/m3, becquerel timer per  kubikkmeter] el    
[MBqh/m3 = 1 000 000 Bqh/m3]

– Eksempel:
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Arbeidsrelatert sykdom

– Radongass kan inhaleres –luftveiene bestråles med 
ioniserende alfastråling.

– Risiko avhenger av eksponeringen.

– Økt risiko for lungekreft. 

– Sameksponering med røyking øker kreftrisikoen.

– Register for arbeidsrelatert sykdom: 6 tilfeller.
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Radonstrategien 2009-2020

– Egen delstrategi for radon på arbeidsplasser:

Mål: «Norske arbeidsplassers bygnings- og 
utstyrsmessige forhold skal ha  
radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til 
arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.»

– Arbeidstilsynet er ansvarlig myndighet
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Regulering av radon på arbeidsplasser
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Gjennomgående krav Særskilte krav

Arbeidsmiljøregelverket for radon



Arbeidsmiljøloven – gjennomgående krav 

Regelverket som skal beskytte arbeidstakere mot 
radongass, er en del av arbeidsgivers totale ansvar for å 
sikre et forsvarlig arbeidsmiljø:

–aml § 4-1 setter generelle krav til arbeidsmiljøet: Arbeidsmiljøet 
i virksomheten 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…

17.10.2019



Arbeidsmiljøloven – gjennomgående krav forts.

Som del av aml § 4-1 stiller regelverket krav om 
kartlegging og risikovurdering av farer og problemer, 
om risikoreduserende tiltak og om dokumentasjon av 
dette:

– aml § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: 

Arbeidsgiver har plikt til å kartlegge, risikovurdere, utarbeide    
planer og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav 
overholdes.
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Internkontrollforskriften – gjennomgående krav 

Som del av aml § 4-1 stiller regelverket krav om kartlegging 
og risikovurdering av farer og problemer, om 
risikoreduserende tiltak og om dokumentasjon av dette:

Internkontrollforskriften pålegger arbeidsgiver å kunne dokumentere 
at det er foretatt en risikovurdering av farer i virksomheten:

– § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 
og pkt. 6:

Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere    
risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 
risikoforholdene.
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Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – gjennomgående krav 

Som del av aml § 4-1 stiller regelverket krav om kartlegging 
og risikovurdering av farer og problemer, om 
risikoreduserende tiltak og om dokumentasjon av dette:

– § 7-1 siste ledd: Gjennomgående krav til kartlegging og 
risikovurdering samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger. 
Skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på 
bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse 
og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere 
tidspunkt.
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Kartlegging og risikovurdering

– Arbeidsgiver har plikt til kartlegge status på bygg og tekniske installasjoner som kan ha betydning for 
inntrenging av radon i bygget eller på arbeidsplassen. 

– Kunnskap om grunnforhold og tidligere målinger gjort i kommunen eller andre bygg i området kan også 
være nyttig i en vurdering av radon.

– Arbeidsgiver har plikt til å vurdere radonnivået på arbeidsplasser og i arbeidslokaler, og det kan medføre 
at det kreves tiltak for å redusere eksponeringen. 

– Arbeidsgiver skal ha kunnskap om hvordan radon kan påvirke ansattes helse. 

– Virksomheter kan søke bistand hos BHT, om de er tilknyttet slik ordning.
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Måling og målemetoder

– Arbeidsgiver må vurdere å utføre målinger av radonnivået dersom dette anses nødvendig for en 
fullgod kartlegging av arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver kan selv utføre radonmålinger.

– På arbeidsplasser og arbeidslokaler under jord hvor det er større sannsynlighet for høye 
radonnivåer bør det måles regelmessig for å få en oversikt over radonnivået.

– Dersom målinger viser høye radonverdier, er det aktuelt å gjøre en bredere undersøkelse for å 
finne årsaken hvor arbeidet foregår, tilstand på bygg og tekniske installasjoner eksempelvis 
ventilasjon.

– Se DSA’s og våre nettsider:

https://www.dsa.no/stikkord/radonmaaling

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/radon/#Kartleggingogmåling

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/radon/radon-under-
jord/#Målingavradonvedarbeidunderjord
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Tiltak for å redusere eksponeringen

– Arbeidsgiver har ansvar for planer med tiltak som utløst av risikovurderingen.

– Organisatoriske tiltak

➢ Redusere oppholdstid/arbeidstid for arbeidstakere i utsatte områder
➢ Personlig verneutstyr

– Tekniske tiltak

➢ Tetting
➢ Trykkendring
➢ Ventilasjon
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Tilsyn

2012-2019: 

– Totalt 488 tilsyn i offentlige bygg og oppfølgingstilsyn av tips – 33 % andel brudd

– Av disse: 391 inneklimatilsyn i offentlige bygg

– 1/3 av andel brudd: arbeidsgiver har ikke kartlagt om det foreligger eksponering for radon på 
arbeidsplassen/arbeidslokalet eller vurdert risiko for helseskade
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Arbeidsmiljøloven – særskilte krav

Krav til arbeidstid:

– aml §10-4 femte ledd bestemmelse knyttet til arbeidstid for 
arbeidstakere under jord:

For arbeid under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av  
bergrom under jord må den alminnelige arbeidstiden ikke 
overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju   
dager.
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Arbeidsplassforskriften – særskilte krav

Krav om at lokaler skal være utformet og innredet slik at 
arbeidsplassen har tilfredsstillende beskyttelse mot 
stråling:

– § 2-15: Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte 
arbeidsplasser får tilfredsstillende beskyttelse mot stråling.

– Kommentaren til bestemmelsen viser til DSA’s anbefalte grenseverdi 
på 200 Bq/m3 i inneluft.
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Forskrift om utførelse av arbeid – særskilte krav

Krav om at all eksponering for ioniserende stråling skal 
holdes så lav som mulig:

– § 15-1: Arbeidsgiver skal påse at all stråleeksponering blir holdt så 
lav som mulig.

– Fra kommentardel til bestemmelsen: viser til grensene for høyest 
tillatte stråledose som omtales i forskrift om tiltaks – og 
grenseverdier § 4-1 med kommentardel.
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Forskrift om utførelse av arbeid – særskilte krav forts.

Krav om helseundersøkelse av arbeidstaker som kan 

utsettes for ioniserende stråling:

– § 15-4: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide 

under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 

mSv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av 

dosegrensene gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, 

gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid.
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Forskrift om utførelse av arbeid – særskilte krav forts.

Krav om register over arbeidstakere utsatt for ioniserende 
stråling:

– § 31-4: Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som 
arbeider med ioniserende stråling med opplysninger om navn, 
adresse, fødselsnummer, nåværende arbeid, tilsettingstid og 
individuelt målte stråledoser.

17.10.2019



Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – særskilte krav

Krav til helseovervåking av arbeidstaker som kan bli utsatt 
for radoneksponering:

– § 14-1: Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for 
fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere 
skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av 
arbeid når arbeidstakerne utsettes for, pkt. 5:

ioniserende stråling, jf. kapittel 15,

17.10.2019



Forskrift om tiltaks- og grenseverdier – særskilte krav

Grenseverdier for ioniserende stråling:

– § 4-1: Følgende grenseverdier skal ikke overskrides:

a) Grenseverdien for arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per  
kalenderår.

e) For gravide kvinner skal dosen til fosteret ikke overstige 1 mSv for 
den resterende delen av svangerskapet, dvs. etter at graviditet er 
kjent.
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Anbefalte tiltaks- og grenseverdier

– Anbefalte tiltaks- og grenseverdier for radon på arbeidsplasser eller i –lokaler –DSA’s
anbefalte verdier:

o Radonnivået i inneluft bør holdes så lavt som praktisk mulig. 

o Tiltak for å redusere nivået bør iverksettes dersom det overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. 

o Radonnivået bør uansett alltid være under grenseverdien på 200 Bq/m3 .

o Grensene gjelder oppholdsrom og radonnivået er gitt som årsmiddelverdi.
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Anbefalte grenseverdier for arbeid under jord

– Anbefalte grenseverdier for radon på arbeidsplasser under jord. Anbefalingene bygger 
på retningslinjer fra EU (EUs strålevernsdirektiv), internasjonale anbefalinger (ICRP
126) og svenske bestemmelser:

o Øvre anbefalte grense for innredede arbeidsplasser og arbeidslokaler under jord.

o Øvre anbefalte grense for arbeid i bergrom, gruver, tunneler og andre uinnredede arbeidsplasser 
og arbeidslokaler under jord.

– DSA, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet har samarbeidet om disse 
anbefalingene, se veiledning på Arbeidstilsynets temasider:

www.arbeidstilsynet.no/tema/straling/radon/radon-under-jord
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Anbefalte grenseverdier for radon –
Trinnvis tilnærming
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Anbefalt grense:
Radonnivå/- eksponering Beskrivelse

Omtrent tilsvarende 
radonnivå, forutsatt 
1800 arbeidstimer

100 / 200 Bq/m3 Generelt anbefalte tiltaksgrense og 
grenseverdi for bygninger

0,36 MBqh/m3 Tilsvarer eksponeringen for øvre 
generelt anbefalte grenseverdi.

200 Bq/m3

0,72 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for 
innredede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler under jord.

400 Bq/m3

2,1 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for arbeid i 
bergrom, gruver, tunneler og andre 
uinnredede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler under jord.

1200 Bq/m3



Trinnvis tilnærming – Trinn 1
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Anbefalt grense: 
Radonnivå/- eksponering

Beskrivelse
Omtrent tilsvarende 
radonnivå, forutsatt 
1800 arbeidstimer

100 / 200 Bq/m3 Generelt anbefalte tiltaksgrense og 
grenseverdi for bygninger

0,36 MBqh/m3

Tilsvarer eksponeringen for øvre 
generelt anbefalte grenseverdi.

200 Bq/m3

0,72 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for innredede 
arbeidsplasser og arbeidslokaler under 
jord.

400 Bq/m3

2,1 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for arbeid i 
bergrom, gruver, tunneler og andre 
uinnredede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler under jord.

1200 Bq/m3

Trinn 1: 

I utgangspunktet bør arbeidsplasser/-lokaler oppfylle 

de generelle anbefalingene for bygninger.

Overstiger radonnivået disse, bør arbeidstakernes 

reelle radoneksponering vurderes.



Trinnvis tilnærming – Trinn 2
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Anbefalt grense: 
Radonnivå/- eksponering

Beskrivelse
Omtrent tilsvarende 
radonnivå, forutsatt 
1800 arbeidstimer

100 / 200 Bq/m3 Generelt anbefalte tiltaksgrense og 
grenseverdi for bygninger

0,36 MBqh/m3 Tilsvarer eksponeringen for øvre 
generelt anbefalte grenseverdi.

200 Bq/m3

0,72 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for innredede 
arbeidsplasser og arbeidslokaler under 
jord.

400 Bq/m3

2,1 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for arbeid i 
bergrom, gruver, tunneler og andre 
uinnredede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler under jord.

1200 Bq/m3

Trinn 2: 

Dersom den reelle eksponeringen ikke kan overstige 

0,36 MBqh/m3 er det ikke behov for ytterlige tiltak.

Kan eksponeringen overstige 0,36 MBqh/m3:

• Arbeidstakerne skal ha informasjon

• Hyppigere målinger

• Rutiner med tiltak som sikrer lavest mulig 

eksponering



Trinnvis tilnærming – Trinn 3
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Anbefalt grense: 
Radonnivå/- eksponering

Beskrivelse
Omtrent tilsvarende 
radonnivå, forutsatt 
1800 arbeidstimer

100 / 200 Bq/m3 Generelt anbefalte tiltaksgrense og 
grenseverdi for bygninger

0,36 MBqh/m3 Tilsvarer eksponeringen for øvre 
generelt anbefalte grenseverdi.

200 Bq/m3

0,72 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for innredede 
arbeidsplasser og arbeidslokaler under 
jord.

400 Bq/m3

2,1 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for arbeid i 
bergrom, gruver, tunneler og andre 
uinnredede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler under jord.

1200 Bq/m3

Trinn 3:

Øvre anbefalte grense for innredede arbeidsplasser.

Uinnredede arbeidsplasser:

• Individuelt og årlig få fastsatt eksponeringen

• Informasjon, opplæring og helseoppfølging

• Oversikt over eksponeringen

• Rutiner som sikrer lavest mulig eksponering

En radoneksponering på 0,72 MBqh/m3 tilsvarer en 

effektiv stråledose på rundt 6 mSv



Trinnvis tilnærming – Trinn 4
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Anbefalt grense: 
Radonnivå/- eksponering

Beskrivelse
Omtrent tilsvarende 
radonnivå, forutsatt 
1800 arbeidstimer

100 / 200 Bq/m3 Generelt anbefalte tiltaksgrense og 
grenseverdi for bygninger

0,36 MBqh/m3 Tilsvarer eksponeringen for øvre 
generelt anbefalte grenseverdi.

200 Bq/m3

0,72 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for innredede 
arbeidsplasser og arbeidslokaler under 
jord.

400 Bq/m3

2,1 MBqh/m3

Øvre anbefalte grense for arbeid i 
bergrom, gruver, tunneler og andre 
uinnredede arbeidsplasser og 
arbeidslokaler under jord.

1200 Bq/m3

Trinn 4: 

Øvre anbefalte grense for uinnredede arbeidsplasser.

Grensen bør aldri overstiges.



Veiledning – våre temasider



www.arbeidstilsynet.no

http://www.arbeidstilsynet.no/


Kontaktinformasjon



Arbeidstilsynets svartjeneste: 73 19 97 00
svartjenesten@arbeidstilsynet.no

astrid.lund.ramstad@arbeidstilsynet.no

Kontakt oss!
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Takk for oppmerksomheten!
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