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En liten sprekk i golvet er 
nok til at radongassen 
fi nner vegen inn i boligen. 
Da kan det være fare på 
ferde.

HAMAR: Et tørt sluk i kjelleren kan 
være en radonbombe av dimensjo-
ner. – En hvilken som helst åpning, 
stor eller liten, fra grunnen og inn i 
huset er en potensiell radonformid-
ler, sier Rune Gulliksen. – Det skal 
ikke mer enn en sprekk i golvet til 
for at radongassen skal finne vegen 
inn. Og verst er det om vinteren, 
når vi stenger alle glugger og varmer 

oss inne. Da siver radon inn – for-
utsatt at det er radon i grunnen der 
du bor. Om sommeren står gjerne 
vinduer og dører oppe, og gassen 
finner vegen ut igjen.

Rune Gulliksen er det en kan 
kalle «radondoktor». Han forteller 
gjerne i vitenskapelige vendinger 
om hvordan radon kan bli en usyn-
lig kreftfelle i hjemmet, og like mye 
om hvordan en skal unngå denne 
eksponeringen.

Inntil nylig var det mye arbeid for-
bundet med å gjøre hus frie for 
radon. Digre, skjemmende rør måtte 
monteres og ikke sjelden var det 
snakk om å måtte utføre ganske store 

bygningsmessige arbeider som ble 
tilsvarende kostbare. I dag er utstyret 
som brukes og monteres langt mer 
beskjedent i omfang – og prisen der-
etter. Fra 1. juli i år kom det nye for-
skrifter i bygningsloven som for 
ettertiden skal forhindre radon i å 
sive inn i bolighus. Radonsperre i 
grunnen og balansert ventilasjon i 
huset er nå lovpålagte selvfølgelig-
heter. Men selv ikke det gir noen 
hundre prosent sikker garanti mot 
radon. – En liten rift i radonsperren, 
kan være nok til at beboerne igjen 
blir eksponert, sier Gulliksen. Det 
gjelder å være på vakt. Ta gjerne 
jevnlige målinger, råder han.

En liten sprekk er nok

MATTE: En slik matte lagt i grunnen før kjellergolvet støpes kan forhindre radon 
i å sive inn i huset. – En billig forsikring, sier Rune Gulliksen.

FOTO: JENS ERIK JENSRUD

De bod de på en bom be, 
men viss te det ikke. Bare 
til fel dig he ter gjor de at 
den livs far li ge ra don gas-
sen ble av slørt. – Tør 
nes ten ikke ten ke på hva 
vi har hatt i hu set alle 
dis se åre ne, sier Ann 
Cat rin Hoel Lar sen og 
Cato Wang. Nå kan de 
pus te let tet ut.
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STAN GE: Det sy nes ikke uten på. 
Det vel fri ser te hu set står der og 
smi ler mot de fla te jor de ne 
om kring, på gress ple nen er det vit-
ner om at her bor det en fa mi lie 
med små barn, og pa ret selv ser 
både fris ke og kjek ke ut. Men det er 
kan skje for di de ikke har visst. De 
har ikke visst at de bor på en bom-
be. Av livs far lig ra don.

Til fel dig
Det var først da na bo en byg de hus 
og av dek ket at det var fore koms ter 
av ra don i grun nen at Cato Wang og 
Ann Cat rin Hoel Lar sen kom på 
ide en om at kan skje de også skul le 
måle ra don ver di ene i hu set. Sånn i 
til fel le. Det ang rer de ikke på i dag.

I to må ne der sto en li ten boks 
med spor fi lm i stua i ho ved eta sjen 
Re sul ta tet som ble av lest kun ne få 
en hvem som helst an nen enn en 
jord nær stan ge sok ning til å få bak-
over sveis: 1.000 bec que rel. Øvre 
gren se for ra don i bo lig hus er 100 
bec que rel.

– Vi skjøn te straks at noe måt te 
gjø res, men tenk te ikke da på at det 
kun ne være enda høy ere ver di er i 
un der eta sjen, for tel ler sam bo er pa-
ret. I un der eta sjen har de en ut leie-
lei lig het.

– Jo nær me re bak ken, jo høy ere 
ra don ver di er, for kla rer Rune Gul-
lik sen i radonsaneringsfi rmaet 
Byggmesterkontoret. Han er til kalt 
til bo li gen i Stan ge for å fjer ne den 
usyn li ge, men livs tru en de gas sen. 

– 1.000 bec que rel oppe, kan fort 
bety at det er 2.000 i un der eta sjen, 
sier han og plas se rer må le ap pa ra tet 
ved et sluk i vas ke rom met. Og der 
og da de to ne res bom ben: 4.000 
bec que rel!

Over ras ket
Det er in gen ting ved fl at byg de ne 
ned mot Mjø sa i Stan ge som skul le 

til si at det er ra don i om rå det. Det 
nær mes te du kom mer noe som kan 
være alun ski fer el ler fl is fjell her, er 
ut sik ten til Skreiafjellet på and re 
si den av vann spei let der nede.

– Ra don ut vik les i mye mer enn 
bare alun ski fer, for kla rer Run de 
Gul lik sen. Lei re er et an net ra don-
hol dig ele ment. Men minst like 
van lig er i til kjørt mas se. Når hus 

byg ges på jord grunn, kjø res og leg-
ges sto re meng der mas se i grun nen 
før kjel le ren stø pes. Den puk ken 
kan in ne hol de sto re ra don meng-
der. På tom ta der Cato Wang og 
Ann Cat rin Hoel Lar sen bor, ble det 
i sin tid til kjørt sto re meng der 
mas se da hu set skul le byg ges. Før 
det sto et be tong stø pe ri på tom ta 
der.

Frys nin ger
– Har dere følt noe ube hag på noe 
vis et ter at dere fl yt tet hit i 1997?

– Ikke som vi vet om, i hvert fall. 
Men så har vi jo hel ler ikke visst om 
at vi har bodd på en bom be. Tenk: 
4.000 bec que rel på vas ke rom met i 
un der eta sjen. Det er 400 gan ger 
over øvre an be falt nivå. Det er nes-
ten til å få frys nin ger av.

Når hjemmet er en 

BOMBE: Her, i sluket på vaskerommet, ble bomben detonert. 4.000 becquerel, målte Rune Gulliksen. Men nå kan huseierne Cato Wang og Ann Catrin Hoel Larsen            
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