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Nyt forsøg skal give viden om bekæmpelse af radon 
 
Et forhøjet radonniveau kan have store helbredsmæssige konsekvenser, men der mangler faktuel 
viden om effekten af de forskellige metoder til reducering af radon. Derfor skal et nyt forsøg 
undersøge og dokumentere effekten af et ventilationsanlæg på radonniveauet i et dansk hjem.  
 
Information om mulige konsekvenser af et for højt radonniveau er tiltaget i løbet af de seneste år, men når 
det kommer til effekten af de forskellige løsninger til begrænsning af radonstråling, er kendskabet derimod 
begrænset. Det skal et nyt forsøg være med til at ændre på.  
 
”Vi ved, at et sundt indeklima har en positiv indflydelse på helbred, humør og energi hos mennesker. Det vil 

være meget positivt, hvis vi kan tilføje budskabet om en yderligere gevinst i form af reducering af 

radonniveauet i en bolig,” siger Lars Rosenkilde fra Lindab. 

Nødvendig dokumentation af effekt  
Lindab er initiativtager til forsøget, der udføres med hjælp fra Teknologisk Institut hos en børnefamilie i 
Greve. Teknologisk Institut foretager en radonmåling i familiens hjem før og efter monteringen af en 
ventilationsløsning for derefter at kunne sammenligne de to resultater.  
 
Seniorspecialist fra Teknologisk Institut, Britt Haker Høegh, er ansvarlig for udførelsen af radonmålingerne. 
Hun har en forventning til at ventilationsløsningen vil reducere radonniveauet med 30-50 procent, men 
understreger, at effekten i høj grad afhænger af det enkelte hus.  
 
”Den helt konkrete effekt afhænger i vid udstrækning af boligen. Netop derfor er det vigtigt, at vi har 
dokumentation for effekten af de forskellige løsninger, så den enkelte husejer kan vælge lige netop den 
løsning, der giver størst værdi,” siger Britt Haker Høegh.  
 
Stigende opmærksomhed på risikoen fra radon 
På vegne af ejendomsmæglerkæden Home har YouGov undersøgt danskernes holdning til oplysning om 
radon i forbindelse med en bolighandel. Konklusionen var, at mere end halvdelen af de adspurgte ønsker 
mere information om radon ved en bolighandel.  
 
”I Home har vi i løbet af de seneste par år oplevet større interesse for radon i forbindelse med bolighandel, 
og oplysning om radon-niveau er generelt noget, som køberne i høj grad efterspørger. Over halvdelen af 
danskerne vil derfor gerne have udleveret et radon-Danmarkskort i forbindelse med bolighandel, og det er 
selvfølgelig noget, som vi bakker op om. Jo bredere kendskab til radon, jo bedre” siger Pernille Breyen 
Drews fra Home. 
 
Én løsning på flere problemer 
Større oplysning om radon gør det nemmere for den almene dansker at spore sig ind på en effektiv, 
radonreducerende løsning. I den forbindelse mener Britt Haker Høegh, at det er vigtigt at have de løsninger 
med i overvejelserne, som ikke kun reducerer radonniveauet, men også forbedrer det generelle indeklima i 
boligen. 
 
”En ventilationsløsning adskiller sig fra andre metoder til reducering af radon ved både at sænke 
radonniveauet og forbedre indeklimaet gennem reducering af uønskede stoffer fra tøj, legetøj, elektronik og 
inventar,” siger Britt Haker Høegh. 
 
Et budskab som også Lindab støtter op om.  

”Strålingen fra radon kan være en reel sundhedsrisiko for de mange danskere, hvis hjem er udsat for et højt 
niveau af radon. Vi mener, at de har ret til tilstrækkelig faktuel information om effekten af de forskellige 
løsninger, så de kan handle på et veloplyst grundlag. Det er vores mål at bidrage med viden, der hjælper folk 
til at træffe det rigtige valg,” siger Lars Rosenkilde fra Lindab.  
 

Forsøget afsluttes i begyndelsen af år 2020, hvor dokumentationen for effekten af en ventilationsløsning på 
radonniveauet i et helt almindeligt, dansk hus ligger klar.  
 



 
 

 
Yderligere oplysninger: 
Lars Rosenkilde, intern salgschef Lindab A/S, tlf.nr.: 7323 2702 eller mail: 
larsstenberg.rosenkilde@lindab.com 
Heino Juhl, HR- og marketingchef Lindab A/S, tlf.nr.: 7323 2310 eller mail: heino.juhl@lindab.com 
Læs mere om Lindab Villaventilation på www.villaventilation.dk   
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