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Gode e-poster i Strålevernet 

Dette dokumentet inneholder Strålevernets språklige retningslinjer for e-poster. Når vi 
skriver på vegne av Strålevernet, skal vi formidle budskapet vårt på en god måte og samtidig 
sørge for at teksten er faglig forankret i oppdatert kunnskap og kvalitetssikret forskning. 
Dette stiller ikke bare krav til det faglige innholdet, men også til språk og struktur i e-postene 
våre. Derfor har vi lagd sju språklige retningslinjer som skal gjøre det enklere å skrive et klart 
og oppdatert myndighetsspråk i e-poster, samtidig som vi synliggjør Strålevernets rolle som 
fagorgan. 
 

Retningslinjer for eksterne e-poster 
Retningslinjene gjelder i utgangspunktet for alle eksterne e-poster i Strålevernet, men er 
spesielt nyttige for disse to typene e-poster: 
 

 svar på henvendelser fra privatpersoner og virksomheter 

 informasjonsskriv, som for eksempel orienteringer om søknader 
 
Det vi ser, er at e-postene har tatt mer og mer over for telefonhenvendelsene og har senket 
terskelen for å henvende seg til oss. Siden e-postformatet har blitt en så viktig 
kommunikasjonskanal, bør vi følge noen felles prinsipper for e-postskriving. 
 

Slik er retningslinjene bygd opp 
Retningslinjene består av sju punkter: 
 

1. Vi stiller oss selv konkrete sjekkspørsmål om leseren før vi begynner å skrive. 
2. Vi skriver e-poster som kommuniserer godt med mottakeren. 
3. Vi bruker heller aktive formuleringer enn passive. 
4. Vi bygger opp e-posten på en god måte. 
5. Vi forklarer fagbegreper når vi ikke kan forutsette at leseren forstår dem. 
6. Vi er forsiktige med å bruke kanselliord og moteuttrykk. 
7. Vi bruker hovedformene innenfor målformene og følger norske rettskrivings- og 

tegnsettingsregler. 
 
Etter retningslinjene følger tre eksempler på e-poster vi skriver i Strålevernet. Eksemplene 
viser hvordan retningslinjene kan omsettes i praksis, og er ment å være til hjelp og 
inspirasjon i skrivearbeidet. 
 

Sjekk om e-posten er klar og god 
På neste side finner du en sjekkliste for e-poster i Strålevernet. Sjekklisten er ment som en 
hjelp i skrivearbeidet, og det er den du tar utgangspunkt i når du raskt og enkelt vil finne ut 
om e-posten er i samsvar med Strålevernets språklige retningslinjer. De konkrete 
retningslinjene som følger etter sjekklisten, bruker du når du trenger tips og råd om hva du 
kan gjøre for å forbedre teksten din. 
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Sjekkliste for e-poster i Strålevernet 

1. Tar e-posten hensyn til de konkrete sjekkspørsmålene om leseren?  

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 1 for å lese spørsmålene. Sørg deretter for at e-posten tar hensyn til 
sjekkspørsmålene. 

2. Kommuniserer e-posten godt med mottakeren? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 2 og se hvordan du kan få e-posten til å kommunisere godt.  

3. Er det flere aktive formuleringer i e-posten enn passive? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 3 og få tips til hvordan du skriver om passive formuleringer til aktivt 
språk. 

4. Er e-posten bygd opp på en god måte?  

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 4 få tips til hvordan du kan bygge opp e-posten.  

5. Har du forklart fagbegreper for lesere som kanskje ikke forstår dem? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 5 og få råd om hvordan du kan bruke fagbegreper på en 
hensiktsmessig måte. 

6. Har du unngått gammelmodige ord og uttrykk og feil bruk av uttrykket i forhold til? 

 Ja: Gå videre til neste spørsmål. 
 Nei: Gå til retningslinje 6 og finn ut hvordan du kan bytte ut gammelmodige ord og skrive om 
i forhold til. 

7. Følger e-posten norske rettskrivings- og tegnsettingsregler og hovedformene i målformen? 

 Ja.  
 Nei: Gå til retningslinje 7 for å lese mer om målbruk i statsforvaltningen og for å få hjelp til å 
skrive i samsvar med norske skriveregler. 
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1. Vi stiller oss selv konkrete sjekkspørsmål om leseren før vi begynner å 
skrive 

Før vi begynner å skrive, bør vi ha klart for oss svarene på spørsmålene nedenfor. Da er det 
lettere å skrive en klar og god tekst som er tilpasset den som skal forstå og bruke 
informasjonen: 
 

 Hvem skal lese tekstene, og hvor kunnskapsrik er leseren? 

 Hva vil vi at leseren skal gjøre etter at han eller hun har lest e-posten? 

 Hva vil leseren vite? Hvilke spørsmål vil han eller hun ha svar på? 

 I hvilken rekkefølge ønsker leseren å få opplysningene? 
 

2. Vi skriver e-poster som kommuniserer godt med mottakeren  

Vi er bevisste på tonen i teksten og tar mottakerens bekymringer på alvor 
Vi skal alltid være bevisste på at vi som myndighet skal uttrykke oss profesjonelt, saklig og 
imøtekommende. Samtidig skal vi la den andre slå an tonen for e-postkommunikasjonen 
innenfor de rammene som retningslinjene våre setter. Hvis den andre har en tone som vi 
ikke følger opp på en god måte, kan det virke avvisende eller oppfattes som om vi ikke tar 
den andre på alvor. Vi skal selvfølgelig aldri bli usaklige eller uhøflige selv om den andre er 
det.  
 
I tillegg vet vi at mange som skriver inn til oss, skriver fordi de er oppriktig bekymret for 
strålefaren rundt seg. Denne bekymringen skal vi som fageksperter ta på alvor, uansett om 
strålefaren er reell eller ikke. 
 

Vi henvender oss direkte til mottakeren for å skape en naturlig tone 
E-posten låner mange trekk fra den muntlige samtalen, og derfor er det naturlig at vi 
henvender oss direkte til mottakeren og bruker personlige pronomen som du og dere. En 
e-post uten personlige pronomen kan rett og slett oppfattes som for stiv, for formell og til og 
med avvisende. I e-poster til enkeltpersoner bruker vi du. I e-poster til virksomheter bruker 
vi dere og varierer med navnet på virksomheten (Studio sol, Fredrikstad kommune osv.).  
 

Formuleringer som ikke henvender seg 
direkte til leseren  

Formuleringer som er rettet direkte til 
leseren 

Dersom man gjennomfører enklere tiltak og 
ikke får ned radonkonsentrasjonen, anbefaler 
vi at man tar kontakt med en radonrådgiver. 

Dersom dere gjennomfører enklere tiltak og 
ikke får ned radonkonsentrasjonen, anbefaler 
vi at dere tar kontakt med en radonrådgiver. 

Publikum oppfordres til å kontakte flere 
firmaer. 

Vi oppfordrer dere til å kontakte flere firmaer. 

Den enkelte forbruker bør undersøke ulike 
alternativer. 

Du bør undersøke ulike alternativer. 
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Vi bruker standardformuleringer med omhu  
Spørsmålene publikum stiller oss, er ofte ganske like, og da kan det være fristende å klippe 
og lime fra tidligere e-poster. Slike gjentatte svar eller standardformuleringer kan gjøre 
e-postproduksjonen effektiv, men de fører også lett til at vi ikke svarer på akkurat det den 
andre spør om. Da blir kommunikasjonen dårligere, og mottakeren vil i verste fall ikke 
oppleve at han eller hun har fått svar på spørsmålet sitt. Derfor skal vi bare bruke 
standardformuleringer når det bidrar til at mottakeren forstår svaret og begrunnelsen for 
svaret vårt bedre. 
 

Vi sender foreløpige svar når vi ikke kan svare med en gang 
Noen henvendelser er mer krevende enn andre. Når vi ser at vi vil bruke lengre tid enn 
normalt på å svare på en e-post, skal vi sende den andre en e-post der vi informerer om at 
det kommer et fullstendig svar etter hvert. Det gjør avsenderen trygg på at vi har mottatt 
henvendelsen, og at det kommer et svar. 
 

Eksempel på foreløpig svar 

Hei 

Vi har mottatt og registrert henvendelsen din. Du vil få svar fra oss innen XX dager. 

Vennlig hilsen 
Nils Nilsen 
rådgiver 

 

3. Vi bruker heller aktive formuleringer enn passive  

Språket i e-postkommunikasjon har mange muntlige trekk, og derfor skal vi være ekstra 
varsomme med å ta i bruk virkemidler som først og fremst er skriftlige. Et slikt trekk er 
passivformuleringer, som skjuler hvem som gjør noe i setningen (Det vises til > Vi viser til).  
 
Tradisjonelt har passiv vært brukt nettopp for at ”menneskene bak” ikke skal synes. I dag er 
det et mye viktigere krav til offentlige myndigheter at de skal være åpne, etterrettelige og 
yte god service. Dermed må vi skrive slik at vi får tydelig fram hvem det er som skal gjøre 
noe.  
 

Passive formuleringer  Aktive formuleringer 

Det gjøres oppmerksom på at dette er en 
kartlegging av radon i inneluft. 

Vi gjør oppmerksom på at dette er en 
kartlegging av radon i inneluft. 

Dersom det skal utføres arbeid med 
radioaktive stoffer andre steder, for eksempel 
på sokkelen eller på andre selskapers anlegg, 
må dette arbeidet beskrives i søknaden. 

Dersom de ansatte skal utføre arbeid med 
radioaktive stoffer andre steder, for eksempel 
på sokkelen eller på andre selskapers anlegg, 
må dere beskrive dette arbeidet i søknaden. 
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4. Vi bygger opp e-posten på en god måte 

Vi skal strukturere innholdet i en e-post slik at informasjonen får en oversiktlig og 
leservennlig oppbygning. Det får vi ved å følge punktene nedenfor:  
 

Vi innleder e-posten på en god måte 
Vi begynner e-posten med en innledningshilsen. Vi kan gjerne bruke Hei, særlig i e-poster til 
enkeltpersoner. Vi kan også bruke Til. Når e-postutvekslingen har gått noen runder, er det 
helt greit å droppe innledningshilsenen. Dersom e-posten vår er et svar på et spørsmål eller 
en henvendelse, bør vi i tillegg henvise til dette, for eksempel slik: Takk for henvendelsen din 
eller Takk for hyggelig møte. 
 

Vi begynner med den informasjonen som er viktigst for mottakeren 
Etter innledningen tar vi for oss hovedbudskapet og utdyper det. Ofte vil hovedbudskapet 
være svar på det den andre spør om. Vi skal dermed først svare på spørsmålene, deretter 
kan vi komme med utfyllende informasjon hvis vi ønsker det. Hvis en person for eksempel 
spør om hvordan han eller hun kan få utført en radonmåling, svarer vi på det først. Deretter 
kan vi gi generell informasjon om radonnivå og hvilke tiltak som kan settes inn for å senke 
radonnivået 
 
Noen ganger er det likevel slik at vi ikke kan gi et tilstrekkelig svar på det den andre spør om, 
for eksempel fordi forholdene er sammensatte, fordi anbefalinger eller gitte grenseverdier 
er i ferd med å endres, eller fordi det ikke finnes et bestemt svar. Så langt det er mulig, skal 
vi være åpne om at vi ikke kan gi et konkret svar. Da vil den andre føle at han eller hun får 
god hjelp av oss, selv om vi ikke kan gi et entydig svar eller en tydelig anbefaling. 
 

Vi bruker mellomtitler i e-poster på over en halv side 
Vi bruker mellomtitler når e-posten vår er på over en halv side (altså at den tilsvarer en halv 
A4-side på papir). Mellomtitlene bruker vi til å framheve den viktigste informasjonen i 
teksten. Mellomtitlene bør bestå av mer enn ett stikkord og få fram den viktigste 
informasjonen i avsnittet de står til.  
 

Eksempler på mellomtitler 

Her finner du mer informasjon 

Nye krav til virksomheter som håndterer radioaktivt avfall 

Du må melde inn laseren til kilderegisteret 
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Vi lager luftige og leservennlige avsnitt 
Når vi skriver e-poster, skal vi dele opp teksten i avsnitt. En gyllen regel er at vi grupperer 
saksinformasjon som hører sammen, og deretter lager et nytt avsnitt for hvert nytt tema. Vi 
bør unngå avsnitt på over fem linjer, siden det er vanskeligere for den som leser, å få tak i 
innholdet i store tekstblokker. 
 

Eksempel på passelig størrelse på avsnitt 

Dere må måle effekten av tiltakene 

Etter at dere har satt i gang tiltak for å redusere radonkonsentrasjon, må dere dokumentere at 
tiltakene har ønsket effekt. Det betyr at dere må måle effekten. Vi anbefaler at dere tar 
kontakt med en profesjonell radonrådgiver som kan hjelpe dere med dette. 

 

Vi bruker punktlister der det er hensiktsmessig  
Punktlister gir raskt oversikt over et tema og gjør e-posten mer leservennlig. Det er spesielt 
nyttig å bruke punktlister ved oppramsinger. Dersom punktlistene skal fungere godt, bør 
formen på alle punktene være lik. Det vil si at hvert enkelt punkt skal bestå av enten en 
fullstendig setning, en frase eller ett eller flere stikkord. 
 

Eksempel på punktliste 

Rådgiveren skal altså hjelpe dere med å 

 finne årsaken til radonproblemet  

 prosjektere permanente, årsaksspesifikke tiltak 

 sette opp en tidsplan/handlingsplan for å implementere tiltakene 

 bistå med utbedringsarbeidet 

 

Vi avslutter e-posten på en imøtekommende måte 
Det er viktig å avslutte e-posten på en ordentlig måte, uansett hva budskapet i teksten har 
vært. Det kan vi gjøre ved å skrive hvor leseren kan få tak i mer informasjon, eller ved at vi 
oppfordrer den andre til å ta kontakt – hvis det er aktuelt.  
 

Eksempler på avslutninger  

Her finner du mer informasjon 
På nettsidene våre www.stralevernet.no finner du mer informasjon om trådløse nett og 
stråling. 

Har du flere spørsmål? 
Send oss gjerne en ny e-post dersom det dukker opp nye spørsmål. 

 
  

http://www.stralevernet.no/
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Vi har med avslutningshilsen og e-postsignatur 
Når e-posten er første kontakt mellom oss og mottakeren, bør vi avslutte med Vennlig hilsen 
eller Hilsen. Dersom kommunikasjonen har gått fram og tilbake en stund, kan vi avslutte 
med Hilsen og fornavnet eller bare fornavnet, dersom vi synes det passer.  
 
Vi skal også ha med en e-postsignatur som følger denne malen:                                                                                                                                                                    
 

E-postsignatur – norsk versjon E-postsignatur – engelsk versjon 

Navn 
tittel 
Avdeling 
 
Statens strålevern, Postboks 55, 1332 Østerås 
Tlf.: 67 16 25 00  
Direkte: 67 16 2X XX (valgfritt) 
Mobil: XXX XX XXX (valgfritt) 
www.stralevernet.no 

Navn 
tittel 
Avdeling 
 
Norwegian Radiation Protection Authorithy,  
P.O. Box 55, NO-1332 Østerås 
Tel.: +47 67 16 25 00 
Direct: +47 67 16 2X XX (valgfritt) 
Cell phone: +47 XXX XX XXX (valgfritt) 
www.nrpa.no 

 
Signaturen skal ha en universal skrifttype som er lesbar på alle maskiner. Det vil si skrifttyper 
som for eksempel Arial, Verdana, Times eller Tahoma. Vi velger enten den norske eller den 
engelske signaturen, alt etter hvem vi kommuniserer med. 
 

5. Vi forklarer fagbegreper når vi ikke kan forutsette at leseren forstår dem 

Strålevern er et fagområde med mange begreper som ikke er vanlige i dagligtalen, og sånn 
må det være for at fagspråket skal bli presist. De fleste enkeltpersonene vi kommuniserer 
med på e-post, er ikke fagfolk, og vi skal derfor sørge for å forklare faguttrykk for dem. 
 

Eksempler på bruk av faguttrykk Forslag til omskrivinger eller forklaringer 

Når dere skal vurdere tiltak, kan dere ta 
utgangspunkt i årsmiddelverdien. 

Når dere skal vurdere tiltak, kan dere ta 
utgangspunkt i årsmiddelverdien, det vil si 
gjennomsnittsverdien for hele året. 

Stråling omfatter både ioniserende og 
ikke-ioniserende stråling.  

Stråling omfatter både ioniserende og 
ikke-ioniserende stråling: 

 Ioniserende stråling er energirik stråling som 
for eksempel røntgenstråling, gammastråling 
og stråling fra radioaktive stoff. 

 Ikke-ioniserende stråling er elektromagnetisk 
stråling som har lavere energi enn ioniserende 
stråling, og omfatter blant annet UV-
stråling, infrarød stråling, radiobølger 
og elektromagnetiske felt. 

  

http://www.stralevernet.no/
http://www.stralevernet.no/
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6. Vi er forsiktige med å bruke kanselliord og moteuttrykk  

Kanselliord er formelle, stive og gjerne gammelmodige ord og vendinger. Vi skal unngå slike 
ord fordi de kan gjøre budskapet vårt vanskeligere å forstå, føre til at vi virker nedlatende, og 
gjøre teksten tung og oppstyltet. Eksempler på dette er ord og uttrykk som vedrørende, 
anføre, henstille til, erverve, beskaffenhet og uten opphold.  
 
På Språkrådets nettsider ligger det en liste over kanselliord og forslag til omskrivinger: 
http://www.sprakrad.no/nb-no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Kansellisten/#Listen.  
 

Eksempler på bruk av kanselliord Forslag til omskrivinger 

Vi har derfor noen flere spørsmål vedrørende 
søknaden.  

Vi har derfor noen flere spørsmål til 
søknaden.  

Minimum ett av oppholdsrommene bør ligge i 
nederste etasje, da de høyeste verdiene som 
regel er å finne i etasjen som ligger mot 
grunnen. 

Minimum ett av oppholdsrommene bør ligge i 
nederste etasje, fordi de høyeste verdiene 
som regel er å finne i etasjen som ligger mot 
grunnen. 

Loven oppstiller noen krav. Loven setter noen krav. 

 

Vi skal også være varsomme med å bruke moteuttrykket i forhold til  
Uttrykket i forhold til er ikke feil å bruke i seg selv, men det blir ofte brukt feil. Uttrykket skal 
bare brukes når vi sammenlikner én faktor med en annen. Hovedproblemet er at i forhold til 
har blitt et universaluttrykk som brukes til å uttrykke så mye ulikt at vi mister viktige 
nyanser. Stort sett kan vi alltid bytte ut i forhold til med mer presise ord og formuleringer. 
 

Eksempler på feil bruk av i forhold til Forslag til omskrivinger  

Antennene vil bli satt opp i samsvar med 
Strålevernets anbefalinger, og vi har ingen 
innvendinger i forhold til dette. 

Antennene vil bli satt opp i samsvar med 
Strålevernets anbefalinger, og vi har ingen 
innvendinger til dette. 

I forhold til EMF-problematikk forholder vi oss 
til anbefalinger gitt av ICNIRP. 

Når det gjelder EMF-problematikk, forholder 
vi oss til anbefalinger gitt av ICNIRP. 

 

  

http://www.sprakrad.no/nb-no/Klarsprak/Verktoy/Skriverad/Kansellisten/#Listen
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7. Vi bruker hovedformene innenfor målformene og følger norske 
rettskrivings- og tegnsettingsregler 

Vi skriver godt på begge målformer 
Når det gjelder valg av målform, er det noen punkter vi bør være oppmerksomme på når vi 
skriver på vegne av Strålevernet. 
 
Hvilken målform skal vi bruke? 
Vi velger i utgangspunktet selv den målformen som er naturlig for oss når vi sender ut 
informasjon. Når vi har fått en henvendelse fra publikum, derimot, må vi huske på å bruke 
samme målform som den vi korresponderer med. Dersom vi mottar en e-post på nynorsk, 
skal vi svare på nynorsk – det samme gjelder selvsagt når vi svarer bokmålsbrukere. 
 
Hvilken stil innenfor målformene bør vi velge? 
Det er ingen retningslinjer for hvilken stil vi skal velge innenfor målformene, men som 
statsansatte skal vi alltid holde oss til hovedformene. Vi kan altså ikke velge å bruke 
klammeformer på nynorsk så lenge vi skriver på vegne av Strålevernet.  
 

Vi følger norske rettskrivings- og tegnsettingsregler 
Skrive- og tegnsettingsfeil er støy i kommunikasjonen. Derfor skal vi skrive korrekt og følge 
de norske skrivereglene. På Strålevernets intranett finner du en oversikt over de mest 
sentrale rettskrivingsreglene. 
 
I tillegg finnes det en rekke hjelpemidler vi kan bruke for å få has på rettskrivings- og 
tegnsettingsfeil. Her er noen av de mest sentrale: 
 
Nyttige hjelpemidler på nett 

 Disse ordbøkene er gratis og ligger ute på nettet: www.bokmalsordboka.uio.no og 
http://www.nynorskordboka.uio.no.   

 Strålevernet har også fullversjonen av Ordnett: www.ordnett.no. Her finnes blant 
annet synonymordbok, fremmedordbok, engelsk–norsk ordbok med mer. 

 På nettstedet www.sprakradet.no er det flere gode språktips. Det er også mulig å 
stille språkspørsmål direkte til Språkrådet, enten på e-post, sporsmal@sprakradet.no, 
eller på telefon 22 54 19 50.  

 Gode språktips har også nettsiden www.korrekturavdelingen.no.  
 
Oppslagsverk og annen nyttig litteratur  

 Tanums store rettskrivningsordbok. 2005. Kunnskapsforlaget  

 Vinje, Finn-Erik. 2009. Skriveregler. Aschehoug  

 Vinje, Finn-Erik. 1998. Bedre norsk. Språkråd fra a til å. Fagbokforlaget 
 
 
  

http://www.bokmalsordboka.uio.no/
http://www.nynorskordboka.uio.no/
http://www.ordnett.no/
http://www.sprakradet.no/
mailto:sporsmal@sprakradet.no
http://www.korrekturavdelingen.no/
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Eksempler på e-poster 
  



 12 

Fra: Radonpost 
Sendt: 14. juni 2010 14.38 
Til: hanne.hansen@e-post.com 
Emne: SV: Opphold i radonrom på ca. 280 bqm3 
 
Hei, og takk for e-posten din! 
 
Fint at dere måler radon, og at dere skal sette i verk nødvendige radonreduserende tiltak.  
 
Radonnivået hos dere er ikke uvanlig høyt, men det er over maksimumsgrensen 
Et radonnivå på ca. 280 Bq/m

3
 er på langt nær noe ekstremnivå, men det er over maksimumsgrensen. Vi 

anbefaler derfor ikke at dere lever resten av livet med dette radonnivået. Grunnen er at risikoen fra radon øker 
jo høyere radonnivået er, og jo lenger dere blir eksponert for radon. 
 
Enkle tiltak for å redusere radonnivået midlertidig 
Inntil permanente radontiltak er på plass om noen måneder, kan dere redusere radonnivået noe i kjelleren ved 
å lufte. Radonnivået i inneluft er også normalt noe lavere om sommeren. 
 
Det er ingen radonadvarsel for gravide spesielt 
Forskningen har per i dag ikke kunnet fastslå at gravide er spesielt utsatt når det gjelder radoneksponering. Vi 
har derfor ikke noe grunnlag for å advare gravide spesielt ved de radonnivåene vi her snakker om. Det vi vet, er 
at det er en sammenheng med lungekreft når det gjelder radon, siden det aller meste av strålingen fra radon 
avsettes i lungene og luftveiene. 
 
Strålevernets generelle anbefalinger om radonnivået 
Strålevernet anbefaler at radonnivået i inneluft holdes så lavt som mulig, og at reduserende tiltak alltid bør 
utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m

3
. Videre bør radonnivået alltid være 

under 200 Bq/m
3
. Verdiene 100 Bq/m

3 
og 200 Bq/m

3
 viser til årsmiddelverdien. Årsmiddelverdien kan 

bestemmes ved å måle radon over et helt år, men det er mer vanlig å beregne årsmiddelverdien på bakgrunn 
av en sporfilmmåling som er gjort over minst to måneder i vinterhalvåret. 
 
Her finner du mer informasjon 
Dersom du ønsker å lese mer om radon og hva du kan gjøre for å redusere radon i din bolig, kan du lese mer på 
nettsidene våre www.nrpa.no/radon.  
 
  
Vennlig hilsen 
  
Nils Nilsen 
rådgiver  
Statens strålevern  
 

 
Fra: hanne.hansen@e-post.com 
Sendt: 10. juni 2010 11.28 
Til: Statens strålevern 
Emne: Opphold i radonrom på ca. 280 bqm3 
 
Hei!  
Vi har fått utført en radonmåling blant annet i kjelleren vår. Målingene er for høye, og vi skal etter hvert gjøre 
tiltak for å redusere radon. Hvor skadelig er det å oppholde seg i rom med ca. 280 Bq/m

3 
– for eksempel tolv 

timer i døgnet over ett år? Vi har bodd her i to år uten at vi har visst om radonforholdene, og det går nok noen 
måneder før vi får utbedret problemet. Jeg håper også på å bli gravid – er det da ekstra skadelig å oppholde seg 
i kjelleren?  
 
Hilsen Hanne Hansen 

http://www.nrpa.no/radon
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Fra: Nilsen, Nils [nils.nilsen@stralevernet.no] 
Sendt: 15. oktober 2010 14.38 
Til: hanne.hansen@e-post.com 
Emne: SV: Anbefalinger når det gjelder trådløst nett 

 
Hei! 
 
Takk for e-posten din der du spør om trådløse sendere. 
 
Forskningen så langt gir ingen holdepunkt for at de svake feltene fra trådløse nettverk har skadelige 
helseeffekter. I Norge støtter vi oss på strålevernprinsippet om at all eksponering skal være så lav som praktisk 
mulig, også der nivåene i utgangspunktet er svært lave.  
 
Ønsker du å holde eksponeringen lavest mulig, kan du  

 montere basestasjonen høyt oppe på veggen eller i mindre brukte rom 

 unngå å ha basestasjonen på soverommet og i nærheten av hodeenden av sengen 

 unngå å plassere en bærbar PC direkte på fanget 
 
Trådløse nettverk er svake trådløse kilder 
Det er viktig å få fram at trådløse nettverk (WLAN) er en av de svakeste trådløse kildene vi har. Den utstrålte 
effekten er på maks 0,1 watt (W) fra både basestasjonen og nettverkskortet i PC-en. Rekkevidden er ca. 100 
meter.  
 
Eksponeringen fra WLAN ligger langt under grenseverdien 
Her er det også verdt å nevne at Post- og teletilsynet har utført beregninger og målinger av elektromagnetiske 
felt fra basestasjoner for WLAN. De viser at eksponeringen der folk ferdes, alltid er svært lav. Den reduseres 
raskt med avstanden til basestasjonene, og ved rundt en halv meters avstand vil nivået normalt være lavere 
enn 1/10 000 av grenseverdien.  
 
Her finner du mer informasjon 

 Du finner mer informasjon om trådløse nettverk på nettsidene våre www.nrpa.no/mobil-og-
traadlost/traadlose-nettverk.  

 Fra nettsidene kan du også laste ned et informasjonsskriv om trådløse nettverk: 
http://www.nrpa.no/dav/be64b1deff.pdf  

 
 
Vennlig hilsen 
  
Nils Nilsen 
rådgiver  
Statens strålevern  
 

 
Fra: hanne.hansen@e-post.com 
Sendt: 11. oktober 2010 11.23 
Til: Statens strålevern 
Emne: Anbefalinger når det gjelder trådløst nett 
 
Hei  
 
Hvilke anbefalinger har Statens strålevern når det gjelder trådløse sendere i oppholdsrom/arbeidsrom?  
 
Hilsen Hanne Hansen 

http://www.nrpa.no/mobil-og-traadlost/traadlose-nettverk
http://www.nrpa.no/mobil-og-traadlost/traadlose-nettverk
http://www.nrpa.no/dav/be64b1deff.pdf
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Fra: Radonpost 
Sendt: 4. november 2010 10.44 
Til: hanne.hansen@barnehagen.no 
Emne: SV: Radonmåling i Skogmo barnehage 
Vedlegg: Anbefalinger om radon i skoler og barnehager.pdf 
 
Hei, og takk for henvendelsen din! 
  
Det er dessverre litt vanskelig å vurdere denne saken uten flere opplysninger. Jeg kan gi mer konkrete svar 
dersom du sender meg opplysninger om hvilken målemetode dere har brukt i barnehagen, og hvor lenge dere 
har målt radonnivået. 
 
Strålevernets generelle anbefalinger om måling av radon 
Statens strålevern anbefaler at dere foretar en langtidsmåling, det vil si en måling på minimum to måneder. 
Målingen bør foregå med sporfilm i vinterhalvåret. Grunnen til at vi anbefaler langtidsmåling, er at 
radonkonsentrasjonen kan variere mye over tid, og at det trengs en langtidsmåling for å fange opp dette. Etter 
at dere har utført målingen, blir årsmiddelverdien beregnet, og det er den som er grunnlaget for å vurdere 
eventuelle tiltak.  
 
Dere må måle effekten av tiltakene 
Etter at dere har satt i gang tiltak for å redusere radonkonsentrasjon, må dere gjøre nye målinger og 
dokumentere at tiltakene har ønsket effekt. Vi anbefaler at dere tar kontakt med en profesjonell radonrådgiver 
som kan hjelpe dere med dette. 
  
Her finner du mer informasjon  
Her kan du lese mer om radon: 

 I vedlegget finner du et skriv som Strålevernet har utarbeidet. Skrivet inneholder 
foreløpige anbefalinger for radonmålinger i skoler og barnehager.  

 Her kan du lese mer om måling av radon: www.nrpa.no/radon/maaling-av-radon. 

 Her finner du mer informasjon om radon: www.nrpa.no/radon.    
  
Hvis du ønsker flere opplysninger, er det bare å ta kontakt. 
  
 
Vennlig hilsen 
  
Nils Nilsen 
rådgiver  
Statens strålevern  
 
 

 
Fra: hanne.hansen@barnehagen.no 
Sendt: 1. november 2010 08.43 
Til: Statens strålevern 
Emne: Radonmåling i Skogmo barnehage 
 
Vi har nylig målt radonnivået i barnehagen. Målingen viser svært høye toppverdier. Målekurven viser tre 
toppkurver på 900 Bq og høyere, mens det kun i kortere perioder er under 100 Bq. Dette er i en kjøkkensone 
hvor små barn oppholder seg daglig. Tiltaket som er gjort, er at ventilasjonsanlegget er satt i døgndrift. Det var 
tidligere i drift kun fra 06.00 til 17.00. Er dette tiltaket tilstrekkelig?  
 
Hilsen Hanne Hansen 
styrer i Skogmo barnehage 

http://www.nrpa.no/radon/maaling-av-radon
http://www.nrpa.no/radon

