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Agenda
- Litt om SINTEF  Certification
- Bakgrunn og målsetning  for sertifiseringen

- Hvem står bak sertifiseringsordningen
- Presentasjon av ordningen 

- fagkurs 
- sertifiseringskurs nybygg / eksisterende bygg
- Sertifikat

- Kvalifikasjonskrav for sertifisering

- Gyldighet og oppfriskning/ resertifisering?
- Kostnader
- Forventet oppstart 

- Hvor blir kurs og sertifisering arrangert?
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Teknologi for et bedre samfunn

- SINTEF etablerte i 2012 en ordning for personsertifisering av renholdspersonell (det er utstedt mer enn 1000 
personsertifikater). 

- Et personsertifikat er, til forskjell fra et kursbevis, en dokumentasjon på at personen innehar nødvendig 
kompetanse og at kompetansen opprettholdes på et akseptabelt nivå.

- SINTEF utsteder personsertifikater på bakgrunn av krav gitt i sertifiseringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17024 
"Samsvarsvurdering – Generelle krav til organer for sertifisering av personer", og har etablert nødvendige 
systemer for slik sertifisering.
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Bakgrunn

Uoversiktlig marked
Aggressivt salg
Useriøse aktører
Kompetanse?



Teknologi for et bedre samfunn

• Generell kompetanseheving
• Felles retningslinjer og opplæringssystem
• Trygghet for kunder
• Viser seriøsitet i bransjen
• Frivillig ordning

Målsetning med Sertifiseringsordning



Presentasjon av ordningen

• Formålet med en personsertifiseringsordning er å dokumentere at personer som utfører måling og 
radontiltak innehar relevant kompetanse på tjenestene de utfører, og at de vedlikeholder denne 
kompetansen.

• Personene som utfører slikt arbeid, og firmaene som disse er ansatt i, vil da kunne vise til at sertifiserte 
navngitte personer har en dokumentert kompetanse.

• Informasjon om hvem som er sertifisert vil være tilgjengelig på www.sintefcertification.no



Hvem står bak sertifiseringsordningen

•Norsk Radonforening
• SINTEF (drifter sertifiseringen. Kursvirksomhet og opplæring i 

samarbeid med Norsk Radonforening) 
• Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA (bidragsyter)



Oppbygging kurs og sertifisering



Fagkurs

o Radon generelt
 Fysikk
 Kilder til radon
 Helsefare
 Kartlegging i Norge

o Lover og regler
 Folkehelseloven
 Strålevernloven/-forskriften
 Arbeidsmiljøloven
 Borettslagsloven/sameieloven
 Avhendingsloven
 Plan og bygningsloven

o Målinger
 Målemetoder
 Måleprosedyrer
 Tolkning og vurdering av måledata

o Årsaker og undersøkelsesmetoder
 Inntrengningsveier
 Undersøkelsesmetoder 

o Tiltak i eksisterende bygg
 Tettetiltak
 Ventilasjon
 Trykkendringstiltak

o Tiltak ved nybygg
 Plan og bygningsloven
 Membraner
 Radonbrønner



o NRF holder kurset

o Grunnleggende om radon 
o Inntrengningsmekanismer for radon i bygninger
o Grunnleggende byggeteknikk eksisterende bygg
o Måling av radon
o Dokumentasjon
o Radonsikring og forebygging av radon i eksisterende bygg

 Undertrykksventilering 
 Tetting og ventilasjon

o Praktisk utførelse av tiltak mot radon i eksisterende bygg
o Oppfølging og forebygging av radon

Radonkonsulent Eksisterende bygg



Radonkonsulent Nybygg

o SINTEF holder kurset

o Grunnleggende om radon 
o Måling av radon
o Dokumentasjon
o Inntrengningsmekanismer for radon i bygninger
o Grunnleggende byggeteknikk nye bygg. 
o Radonsikring og forebygging av radon i nye bygg
o Praktisk utførelse av tiltak mot radon i nye bygg

 Legging av radonmembran
 Forberedelser til undertrykksventilering.

o Oppfølging og forebygging av radon



Forkunnskaper kurs

• Fagkurs: Åpnet for alle, ingen krav til forkunnskaper eller kvalifikasjoner
• Ønsker å nå frem til et bredt publikum

• Sertifiseringskurs Nybygg og/eller Eksisterende bygg:
• Gjennomført Fagkurs
• Andre krav?



Kvalifikasjonskrav for utstedelse av sertifikat
• Kursbevis for gjennomført Fagkurs
• Kursbevis for gjennomført Sertifiseringskurs i Nybygg og/eller Eksisterende bygg
• Bestått eksamen i sertifiseringskurs i Nybygg og/eller Eksisterende bygg

• Eksamen (varighet minimum 3 timer)
• Flervalgsoppgaver med 100 poeng totalt (70 poeng bestått)
• Skal dekke temaene iht. retningslinjene
• Innsendt søknadskjema (m/bilde).



Undervisningspersonell

• Undervisningspersonell fra SINTEF, NRF og DSA.  Godkjent av SINTEF Certification. 

• Kursholder skal som minimum kunne dokumentere følgende kompetanse

- Relevant formell utdanning minimum tilsvarende 3-årig høyskole/universitetsutdannelse, eller 
annen relevant teknisk utdannelse.

- I tillegg minimum 3 års relevant erfaring med arbeid knyttet til arbeid med radon. 



Gyldighet og fornyelse

Teknologi for et bedre samfunn

• Sertifikatet gis en gyldighet på 5 år

• Kan deretter fornyes for 5 år av gangen dersom søker ønsker det. 
• Det forutsettes et visst aktivitetsnivå for opprettholdelse av sertifisering. 
• Krav om å sende inn en midtveisrapport i løpet av sertifiseringsperioden som viser antall utførte 

målinger og praktiske gjennomførte tiltak mot Radon (utført per kalenderår).  

• Ved fornying av sertifikat stilles det krav til gjennomføring av oppfriskningskurs og bestått 
eksamen 



Kostnader og varighet

• Fagkurs: 6-8 timer. Estimert pris kr 6000,-

• Sertifiseringskurs Nybygg: 6-8 timer 
• Estimert pris kr 10 000,-

• Sertifiseringskurs Eksisterende bygg: 6-8 timer
• Estimert pris kr 10 000,-

• Sertifikat utstedelsesgebyr, estimert pris kr 3000,-
• Årlig gebyr: estimert pris kr 1250,-



Oppstart av kurs

• De første kursene blir avholdt i Oslo

• Oppstart av Fagkurs tidlig 2022

• Oppstart Sertifiseringskurs sommer/høst 2022
• 1. Eksisterende bygg
• 2. Nybygg (kommer sist)



Hvorfor må du vente så lenge?



Teknologi for et 
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