
Kundeveileder - Radon

Radon er en naturlig forekommende, luktfri og usynlig gass. 
Eksponering over lang tid er en kjent og veldokumentert risiko-
faktor for lungekreft. Radon i luft, vann eller bygningsmaterialer 
er de vanligste eksponeringsveiene. Eurofins Radonlab bidrar til 
tryggere innemiljø ved å tilby enkle og effektive målemetoder for 
kartlegging av radon i luft, vann og byggegrunn. Tjeneste kan 
brukes av alle – privatpersoner, bedrifter, offentlige myndigheter 
og etater.

Kontakt oss for mer informasjon om radonanalyser
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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 gjennomg 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 hvert 4-5 år i alle 
bygg.

Strålevernforskriften pålegger alle eiere av utleie-
boliger, skoler og barnehager å utføre regelmessige 
radonmålinger og iverksette tiltak mot radonstrå-
ling. For radon i vann er den anbefalte tiltaksgren-
sen 500 Bq/l (500 kBq/m3).

Radon i byggegrunn
Det er lovpålagt å forebygge mot radonstråling 
i nybygg. For å vurdere behovet for forebyggende 
tiltak, er det nødvendig å foreta en byggegrunnsun-
dersøkelse med hensyn på radon. Eurofins Radonlab 
setter opp analyseprogram for byggegrunnsunder-
søkelser basert på type grunn og fase i utbyggingen.
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Radonmåling
Eurofins Radonlab tilbyr pålitelige radonmå-
linger, undersøkelser, måleinstrumenter og 
kalibrering av disse, samt kurs og opplæring 
innen radonfeltet. Vi tilbyr både sporfilm og 
elektroniske instrumenter for måling av akti-
vitetskonsentrasjon og stråledose fra radon.

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

Kontinuerlig radonmåling
Vi tilbyr et stort utvalg av elektroniske instrumenter 
for kontinuerlig radonmåling i boliger, arbeidsplas-
ser, vannverk, tuneller, gruver, raftstasjoner, grotter 
etc.

Målinger i byggegrunn
Før byggearbeider starter er det ofte nyttig å vite 
radonpotensiale av byggegrunnen. Eurofins Radon-
lab benytter flere metoder for evaluering av risiko i 
fremtidige bygg. Hvis risikoen er stor, kan forebyg-
gende tiltak foretas under byggeprosessen. 

Radon i drikkevannet
Av alle drikkevannkilder er private brønner i fjell den 
som er mest utsatt for radon. Målinger av radon-
konsentrasjon i drikkevann kan foretas både på 
vannprøver og direkte i kilden. 

Kurs ”Radon - målinger og tiltak”
Kurset holdes to ganger per år og egner seg for alle 
som ønsker å tilegne seg praktisk kunnskap om å 
måle radon, samt grunnleggende kunnskap om 
sanering av radonproblem i bygninger. Kurset er 
praktisk rettet med mange illustrative eksempler fra 
virkelige situasjoner.


