
Mange har hørt om radon. Mange har hørt at det er farlig. Mange har 
gjort noe med det? Nei, dessverre. Men det har brødrene Gulliksen på 
Byggmesterkontoret AS tenkt å gjøre noe med.

Bedriften blir til
Vidar og Rune Gulliksen hadde 
aldri jobbet sammen tidligere da de 
høsten 2009 begynte å snakke om 
muligheten for å starte egen bedrift. 
Det var Rune som var pådriveren, 
sier Vidar. Han hadde faktisk lenge 
prøvd å få meg med på å starte for 
oss selv. De tok skrittet helt ut og 
etablerte Byggmesterkontoret AS, 
med kontorlokaler i Tvetenveien 30 i 
Oslo bydel Alna. Brødrene har begge 
byggteknisk bakgrunn men Vidar 
valgte tidlig en annen retning og har 
jobbet med salg i mange år som 
Salgssjef i Warnerbros Entertainment 
Norge. Rune videreutdannet seg som 
Byggmester og Takstmann før de i 
2009 bestemte seg for å slå sammen 
kompetansen og starte egen bedrift.

Kvalitet i alle ledd
Gründerne har gjort noen valg underveis i prosessen, og et av dem er at de skal ha de beste 
produktene på markedet. Vi skaffet tidlig et agentur på en type radonsug fra en svensk 
produsent med lang erfaring og 80 % andel av det svenske markedet. Radon kommer fra 
grunnen, og med et radonsug reverseres luftstrømmen med en vifte slik at luften går fra huset 
og ned i grunnen gjennom et 5 cm stort rør som er boret gjennom sålen. Produsenten av disse 
radonsugene fortsetter å utvikle produktet for å opprettholde radonsuget sin unike posisjon 
som markedets beste, samstemmer brødrene, Dette radonsuget er markedets kvalitetsmessig 
beste radonsug og er helt stillegående og gir fantastiske resultater. Ved siden av radonsug har 
bedriften også en rekke andre relevante produkter som bidrar til å redusere radon i et bygg. 
Blant annet en radonmatte, et agentur fra en amerikansk produsent, som legges under sålen 
ved nybygg og som tåler 25 cm betong. Radonmåling foregår ved at man plasserer sporfilm 
i bygget som etter 2-3 måneder sendes til et uavhengig laboratorium for analyse. Er verdiene 
høyere en 100 becquerel per kubikkmeter anbefales det å gjøre tiltak for å redusere verdiene.

Høy kompetanse
Henvendelsene kommer fra både privatpersoner, borettslag, sameier, store entreprenører, 
offentlige etater og eiendomsforvaltere. Har de gjort en radonmåling og det viser seg 
at verdiene er høyere en anbefalt, da kommer Rune ut på en befaring og bruker sin 
bygningstekniske bakgrunn til å vurdere hva slags tiltak som vil være det beste i den unike 
situasjonen. Dette med forståelse for det byggtekniske er en uvurderlig kompetanse hos 
oss, legger Vidar til. Hvis man ikke har den forståelsen kan man i ytterste konsekvens gjøre 
installasjoner og tiltak som ikke reduserer verdiene på becquerel i huset. Hos oss skal kunden 
føle seg trygg på at vi anbefaler det som er riktig.

Har klare visjoner
Bedriften består i dag av 6 personer, hvorav 3 jobber med installasjon. I dag har de forhandlere 
i Lillestrøm, Haugesund, Oslo og Nordmøre, men for fremtiden har de et mål om å dekke hele 
landet med et profesjonelt forhandlernett. Det blir mer og mer fokus på radon for hvert år, og 
kanskje allerede i 2011 kommer det en lov om at du ikke kan leie ut eller selge hus uten å ha 
utført radonmåling. I Sverige er nettopp dette innfelt i Nasjonal Helseplan. Byggmesterkontoret 
har allerede fått en betydelig plass i markedet og gir seg ikke med det. Med grunnverdiene om 
å ha de beste produktene, og høy kompetanse ser fremtiden for dette firmaet lys ut.

Norge i Radontoppen
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