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Plan- og bygningsloven
TEK 17

§ 13-5. Radon

1. I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke 
overstige 200 Bq/m³

2. Bygning med rom for varig opphold skal

a) ha radonsperre mot grunnen.

b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres 
når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m³

3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å 
tilfredsstille kravet i første ledd.



I praksis legges det neste alltid en radonmembran

Teknologi for et bedre samfunn



Tidligere anbefaling. Plassering av 
radonmembran. 

11



Bruksgruppe C

Plassering av radonmembran på oversiden av isolasjonssjiktet 

• Liten risiko for fukt
• Enkel å inspisere
• Utfordringer med gjennomføringer
• Fukttransport går nedover



Bruksgruppe B

Plassering av radonmembran nede i isolasjon sjiktet 

• Ønske om å gi radonmembranen ekstra beskyttelse
• Gir god uttørking oppover og nedover
• Isolasjonstykkelsen over må ikke være for stor 

• Ikke mer en 1/3
• Nedbør = fare for "basseng"



Bruksgruppe A1 og A2
Plassering av radonmembran under isolasjon sjiktet 

Membran oppå massene, men under isolasjon
• Blir ofte varig våt
• Nedbør tørker ikke
• Radonmembranen får lav temperatur- kondens, biologisk vekst

Membran under drenerende masser 

• Det er litt gunstigere at membranen legges med drenerende masser over
• Fare for "basseng". Hvordan dreneres vann?
• Større risiko for slitasje. 
• Spørsmål om hvor lang ut membran skal legges ut?

A1

A2



Skadeerfaringer

• Ødelagte membraner
• Fuktproblematikk
• Luktproblematikk
• Muggsoppvekst
• Bakterievekst
• Insekter





Lukt og fukt



Uttørking kan bli svært omfattende og ta 
veldig lang tid



Anbefalt plassering



https://sintefcertification.no/file/index/5142

https://sintefcertification.no/file/index/5142


SINTEF Certification

Ca 30 Tekniske godkjenninger



Plassering av radonmembran

Generelle endringer

• 3 bruksgrupper: A, B C
• Bruksgruppe A2 fjernes
• Beskrivelse av beskyttelse med isolasjon tas bort.
• Beskrivelse av beskyttelse- og glidesjikt med egenskaper minimum som 

0,8 mm PVC tas bort fra retningslinjene. 
• 0,8 mm beskyttelsessjikt skal fases ut.



Bruksgruppe C

• Membranen er lagt på avrettet betongplate eller liknende
• Klemt og klebet/forseglet tilslutning mot konstruksjoner og 

gjennomføringer. 
• Behovet for eventuelt beskyttelse av membranen vurderes i hvert 

enkelt tilfelle.

• Anbefalte minimumsverdier for bruksgruppe C er tilpasset for å være 
mer i samsvar med SINTEFs anbefalte minimumsverdier for 
dampsperrer lagt i gulv.



Bruksgruppe B

• Membranen legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon som er 
sikret mot forskyvning. 

• På oversiden av membranen legges et beskyttelses-/ glidesjikt med 
egenskaper minimum som 0,2 mm PE-folie. 

• Membranen føres kontinuerlig ut over ringmurskronen for å sikre 
lufttette tilslutninger mellom ringmur og golv.

• Det blir strengere krav til anbefalte minimumsverdier denne 
bruksgruppen når denne ligger under betong.

• Dagens radonmembraner som ikke tilfredsstiller de nye anbefalte 
minimumsverdiene (bruksgruppe B) skal fortsatt beskrive et 0,8 mm 
beskyttelses-sjikt. 0,8 mm beskyttelsessjikt skal fases ut.



Bruksgruppe A

• Membranen legges i byggegropa på et ferdig avrettet og komprimert 
underlag.

• Plassering i denne bruksgruppen krever at ringmuren utføres som en 
lufttett konstruksjon

• Må ha lufttett tilslutning mellom radonmembranen og ringmur eller 
fundament

• Overgang ringmur/yttervegg og eventuelle rørgjennomføringer i 
ringmuren er lufttette. 

• Fyllmassene må ha dokumentert lav radonavgivelse



Endrede minimumsverdier
• Anbefalt minimumsverdi i bruksgruppe B

• Strekkstyrke membran og skjærstyrke skjøt endret fra 50 N/50 mm til 350 N/50 mm . 
• Forlengelse membran endret fra 15 % til 30 % 
• Motstand mot slag iht. NS-EN 12691:2001 (B) endret fra 30 mm til 25 mm 
• Motstand mot statisk belastning endret fra 5 kg til 10 kg. 
• For membraner med forlengelse > 200 % og der skjøtemiddelet har et volum og en konsistens slik 

at det ved belastning fungerer som en pakning kan skjærstyrke i skjøt på min. 100 N/50 mm 
aksepteres. 

• Anbefalt minimumsverdi i bruksgruppe C:
• Strekkstyrke membran endret fra 50 N/50 mm til 200 N/50 mm 
• Motstand mot slag iht. NS-EN 12691:2018 (A) endret fra 600 mm til 300 mm minimum fallhøyde



Takk for meg!
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