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FAKTA
Slik gjør du det
h Statens strålevern
anbefaler to måneders
måling med sporfilm i
fyringssesongen. Må-
lingen gjør du selv. Spor-
film bestiller du hos et
firma sommåler radon.
Se www.nrpa.no.

h Nyemålinger regel-
messig, alltid etter
sprengninger i nærom-
rådet og etter ombyg-
ging, er anbefalt

h På www.ngu.no kan
du selv se om du bor i et
område medmye radon.
Noen eldre hus har høye
verdier på grunn av
tilkjørte steinmasse.

FAKTA
Radonmåling
h Alle, unntatt de som
bor i tredje etasje eller
høyere, bør måle radon-
nivået i boligen. Radon-
nivået måles i becquerel
(Bq). Statens strålevern
har satt en øvre grense
på 100 Bq per m³. Er
verdiene høyere enn
dette, bør du foreta
tiltak.

h Ingen kjent nedre
grense for risiko. Flest
mulig hus under tiltak-
sgrensa på 100 vil min-
ske lungekreft.

h Hus med vannfor-
syning fra borebrønner
bør måle radoninn-
holdet i vannet.

Ta radon-sjekken
Sjekk boligen nå! Den radioaktive radongassen er helsefarlig,
og svært vanlig i norske hjem. Faren øker om høsten.
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Tekst:Nanna Baldersheim
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Statens strålevern gått utmednye
anbefalinger: Nå oppfordres alle
til å måle radonnivået i boligen.

– Når vi varmer opp om vinter-
en, stiger den varme lufta opp-
over og danner et undertrykk i de
laveste etasjene. Da står husene
som sugerør ned i bakken, hvor
den radioaktive gassen finnes, og
den blir sugd inn i huset, forklarer
Ingvild Finne, seniorrådgiver i
Statens strålevern.

Strålevernet merker en større
pågang etter at de nye anbefalin-
gene.

– Folk tar dette på alvor, og vi
har inntrykk av at flere måler ra-
donnivåene nå, men fortsatt er
det mange som ikke vet at de bor
der det er anbefalt å gjøre tiltak,
sier Finne.

Helsefarlige funn
Radon er en usynlig, lukt- og
smaksfri gass som finnes naturlig
i bakken. Geologiske forhold, kli-
maog byggeskikk gjør radonnivå-
ene i Norge blant de høyeste i ver-
den.

– Når du kjøper bolig, er det
viktig å kjenne til radonnivået.
Ifølge Verdens helseorganisasjon
er det ingen tvil om risikoen

knyttet til forhøyete nivåer i in-
neluft, sier avdelingsdirektør Per
Strand ved Statens strålevern.

Dagbladet er med ut på radon-
sjekk med Rune Gulliksen fra
Byggmesterkontoret. I dag skal et
radonsug inn i en privatbolig.
Gulliksen måler stadig helsefarli-
ge radonnivåer hjemme hos folk.

– Vi finner ofte nivåer som
ligger mange ganger over
maksgrensa. Det mest effekti-
ve tiltaket er å installere et ra-
donsug. Det skaper under-
trykk i grunnen i forhold til in-
nelufta, og senker verdiene
med 70–90 prosent, sier han.

Lungekreft
Det finnes mange enkle grep du
selv kan gjøre.

– Tett sprekker i kjellergulv,
hold vannlåser tette, stak kum-
mer og sørg for riktig ventilasjon
av innelufta. Alle steder hvor
strøm og vann kommer inn er
mulige inngangspunker for ra-
don, Gulliksen.

Radon forårsaker rundt 300
lungekreftdødsfall årlig i Nor-
ge.

– Vi kommer fortsatt over bar-
nehager og skoler som har for
høye radonverdier. Her må for-
eldrene spørre om radonnivået er
blitt målt. Det samme gjelder når
du kjøper hus.

STANSER RADON: Byggmester Rune Gulliksen kommer ofte over farlig
høye radonnivåer i private hjem. Her innstalerer han og Sven Erik Persson
en radonsug i et privathjem. Foto Sigurd Fadango


