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Radonguiden er et samarbejde mellem Energistyrel-
sen, Boligejer.dk, Statens Institut for Strålebeskyttelse 
samt Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Realdania. 
Har bl.a. produceret fire filmklip om radonproblemati-
ken 

Firmaer der foretager radonmålinger:
http://boligejer.dk/om-radonmaaling

Sundhedsstyrelsen:

SOVEVÆRELSET ?
HAR DU RADON I

EN FOLDER OM 
RADONFORURENINGEN 
I BRØNSHØJ-HUSUM BYDEL

Radonundersøgelsen og folderen er finansie-
ret  af Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Vidste du at …

Radon er en naturlig radio-
aktiv luftforurening i huset.

Ca. 350.000 boliger i 
Danmark er forurenet over 
grænseværdien.

Radon øger risikoen for 
lungekræft og akut leukemi

Radon er den hyppigste 
årsag til lungekræft efter 
rygning

Blegdamsvej 4B, 2200 København N
tlf: 33150977
e-mail: info@ecocouncil.dk
www.ecocouncil.dk 

Filmklip: Hvad er radon?

Filmklip: Radon i danske boliger

Filmklip: Sådan måler du radon

Filmklip: Sådan undgår du radon i dit hus

Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17 b
2700 Brønshøj 
tlf: 3881 1049
e-mail: 2700lokaludvalg@okf.kk.dk
www.2700lokaludvalg.dk

www.radon.dk 
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Forureningskilder
Radon er en naturlig radioaktiv luftart 
fra undergrunden, som trænger ind 
i boliger gennem utætheder i funda-
mentet. Husets indhold af radon af-
hænger derved af, hvor meget radon, 
der er i undergrunden under huset, 
om fundamentet er tæt, og hvor god 
udluftning, der er i husets nederste 
etage. 

Sundhedsskader
Radon er den hyppigste årsag til lun-
gekræft efter rygning ifølge Sund-
hedsstyrelsen. Hos børn øger radon 
risikoen for akut leukemi. Koncen-
trationen er størst i husets nederste  
etage og sundhedsrisikoen er derved 
størst, hvis man har soveværelse eller  
opholdsrum i husets nederste etage. 

Problematiske områder
På radonkortet kan man se de områ-
der, hvor risikoen for høj radonforure-
ning er størst. Jo mørkere områder 
desto større risiko. 

Det ses, at huse i Brønshøj-Husum 
har middel risiko. Det er derfor vig-
tigt at få målt, om der er et radon-
problem i bydelens boliger. Derfor 
har Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
igangsat et projekt, hvor der er ble-
vet målt radonindhold i  20 boliger. 

Målingerne foretages via små sorte 
bokse, der skal ligge passivt i 60-
120 dage. Det koster ca. 700 kr og 
gøres pr. postordre.

Grænseværdier og løsninger
Radioaktiv stråling måles i becquerel 
(Bq), hvor 1 Bq er 1 radioaktivt hen-
fald pr. sek. Den nedre grænseværdi 
er 100 Bq, mens  den øvre er 200 
Bq. 

Når den nedre grænseværdi over-
skrides skal igangsættes simple  til-
tag som øget udluftning og ventila-
tion samt tætning af fundament. 

Hvis den øvre grænseværdi over-
skrides, så skal foretages omfat-
tende tiltag (ud over de simple). Der 
kan f.eks. etableres radonudsug, 
hvorved den radonholdige luft under 
fundamentet ledes op gennem et rør 
med afkast over tag. 

Alternativt kan lægges en membran 
eller etableres en betonplade, der 
tætner terrændækket.    

 
Radon i Brønshøj-Husum
Nedenfor ses resultater fra radonmå-
linger i 20 huse i bydelen. Der er målt 
2 steder i hvert hus. 

Den nedre grænseværdi overskrides 
i 60 % af husene, mens den øvre 
grænseværdi overskrides i 30 %. I et 
børneværelse er den nedre grænse-
værdi overskredet med over en faktor 
10. 

Undersøgelsen viser med al tyde-
lighed, at forureningen med radon 
også er et stort problem i Brøns-
høj-Husum.

Med røde prikker er vist, 
hvor der i forbindelse med 
dette projekter målt radon i 
bydelen. 

Resultatet af 40 radonmålinger i 20 huse i perioden februar  - maj 2013kilde: Boligejer.dk
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