
Radon er en radioaktiv gasart, som dannes 
i jorden, og som siver op fra undergrunden.  
Gassen finder vej igennem selv de mindste 
revner og sprækker og hober sig op indenfor, 
hvor vi bruger det meste af vores tid.

Radon udgør en sundhedsrisiko, da gassen 
bidrager med cirka 2/3 af den samlede dosis fra 
naturlig stråling i løbet af et år i Danmark. Radon  
er en medvirkende årsag til udvikling af cirka 300 
nye tilfælde af lungekræft om året, og risikoen er 
størst, hvis man også er ryger. 

Det er nemt at finde ud af, om du har for meget 
radon i dit hjem. Første skridt er at bestille en 
radontest, hvorefter du selv kan udføre målingen.  
Er radonniveauet på mellem 100-200 Bq/m3,  
kan du nedbringe niveauet med mindre tiltag.  
Er niveauet derimod over 200 Bq/m3 vil det kræve 
mere omfattende forbedringer at nedbringe 
radonniveauet.

Du skal være særligt opmærksom, hvis du 
bor i et hus, som er bygget før 2010. Disse 
huse er nemlig mest udsatte for høje 
mængder radon, da de er bygget før der 
kom et målbart krav til radon i indeluften. 
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Løsninger, som kan mindske 
mængden af radon 
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Radon kan ikke fjernes helt, men der findes løsninger, 
som kan mindske mængden af radon i dit hjem og 
dermed skabe et bedre indeklima.

Hvis radonniveauet skal 
nedbringes betydeligt,  
kan et radonsug nedbringe 
radon i husets indeluft.

Radonsug

En radonspærre kan 
være en løsning, hvis 
radonniveauet skal 
reduceres betydeligt. 
Lægger du nyt gulv, bør 
du overveje om det ville 
være hensigtsmæssigt 
at etablere radonspærre 
under gulvet.

Radonspærre

God ventilation og 
udluftning kan fortynde 
indholdet af radon i  
dit hjem.

Ventilation


