
Kundeveileder - Radon

Radon er en naturlig forekommende, luktfri og usynlig gass. 
Eksponering over lang tid er en kjent og veldokumentert risi-
kofaktor for lungekreft. Radon i luft, vann og bygningsmateria-
ler er de vanligste kildene. Eurofins Radonlab bidrar til tryggere 
innemiljø ved å tilby enkle og effektive metoder for kartlegging  
av radon i luft, vann og byggegrunn og utbedring av bygg med 
radonproblem. Tjenestene kan brukes av privatpersoner, bedrifter 
og myndigheter.

Kontakt oss for mer informasjon om radonanalyser, 
måleinstumenter, rådgiving og radontiltak
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Radonfakta
Radon er en usynlig luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. 
Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontan radioaktiv 
nedbrytning av radonatomer dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir 
stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.

Radon i hus
Radon kan trenge inn i bygninger sammen med 
jordluft gjennom sprekker i grunnmur, utette rør-
gjennomføringer og lignende. Radonkonsentrasjo-
nen i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i 
bygninger fordi lufttrykket i inneluften ofte er lavere 
enn i grunnen.

Radon og helse
Innånding av luft med mye radon over lang tid er 
påvist helsefarlig. Ved radioaktiv nedbrytning av 
radon avgis stråling (alfastråler). Disse strålene kan 
skade celler i vårt lungevev og føre til lungekreft. 

Tiltaksgrenser
Statens Strålevern anbefaler en tiltaksgrense på 100 
Bq/m3 for radon i inneluft. Dette gjelder for både 
arbeidsplasser og boliger. Statens Strålevern anbe-
faler regelmessige radonmålinger i alle bygg med 
oppholdsrom.

Strålevernforskriften pålegger alle eiere av utleie-
boliger, skoler og barnehager å utføre regelmessige 
radonmålinger og iverksette tiltak mot radon-     
stråling. For radon i vann er tiltaksgrensen 100 Bq/l 
(100 kBq/m3) i henhold til forskrift.

Radon i byggegrunn
Det er lovpålagt å forebygge mot radon i nybygg. For 
å vurdere graden av beskyttelse er det nødvendig 
å foreta en byggegrunnsundersøkelse og kontrollere 
dreneringsmasser. Eurofins Radonlab utfører slike 
analyser tilpasset type grunn og fase i utbyggingen 
for å evaluere radonrisiko. Nødvendige forebyg-
gende tiltak prosjekteres deretter.
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Radontjenester
Eurofins Radonlab tilbyr radonanalyser, kom-
plette undersøkelser, måleinstrumenter og 
kalibrering av disse, samt rådgiving, kurs og 
opplæring innen radonfeltet. Våre tjenester  
omfatter hele prosessen fra diagnosestilling 
(radonmålinger) via rådgiving til utbedring av 
bygg med radonproblem.

Radonmåling med sporfilm
Sporfilmdetektor er det mest praktiske utstyret for 
langtidsmåling av radonkonsentrasjon i luften. Den 
brukes i boliger og arbeidsplasser for kartlegging av 
helserisiko fra radon. Vårt sporfilmlab har analyse-
kapasitet på titalls tusen sporfilmer per måned.

Radonkartlegging
Vi tilbyr komplette radonkartleggiger med sporfilmer 
og elektronisk utstyr i alle typer lokaler. Kontinuer-
lige målinger av radonkonsentrasjon og stråledose 
foretas i boliger, arbeidsplasser, vannverk, tuneller, 
gruver, kraftstasjoner, etc. i hht  gjeldende regelverk.

Radon i drikkevann
Av alle drikkevannkilder er private brønner i fjell  
mest utsatt for radon. Målinger av radonkonsen-
trasjon i drikkevann foretas både på vannprøver og 
direkte i vannkilden. 

Prosjektering og utførelse av radontiltak
Våre rådgivere foretar inspeksjoner i alle typer bygg 
for å finne fram til de mest effektive radontiltak til-
passet hvert bygg. På basis av utarbeidet tiltaksplan 
utfører vår Radontiltak-avdeling alle typer tiltak. 

Kurs om radon - målinger og tiltak
Grunnkurset og videregående kurs holdes to ganger 
per år og egner seg for alle som ønsker å tilegne 
seg praktisk kunnskap om å måle radon og utbedre  
radonproblem i bygninger. Kursene inneholder  
illustrative eksempler fra virkelige situasjoner.


