
 

Radon 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til 

utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i 

boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon 

forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen 

av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig. 
Kommuneoverlegen anbefaler radonmåling i alle hus i Malvik. 

 

Hvorfor er radon farlig? 

Når radon er til stede i luft, dannes det kontinuerlig nye radioaktive stoffer, såkalte 

"radondøtre". Både radon og radondøtre avgir alfastråling som kan gi skader på levende 

celler slik at noen utvikler seg til kreftceller. Alfastråling stoppes lett i luft og trenger bl.a. 

ikke gjennom hudoverflaten, men ved innånding vil det kunne gi en økt risiko for 

utvikling av lungekreft. Stråledoser til andre organer enn ved opptak via lungene er 

svært små og kan neglisjeres.  

 

Risiko 

Radon kan forårsake lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften 

og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade. 

Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt. Risikoen ved 

radoneksponering er nemlig rundt 20 ganger større for røykere enn for personer som 

aldri har røykt, men risikoen er også betydelig for ikke-røykere.  

For å redusere risikoen i eksisterende bygg, kan man gjennomføre radonreduserende 

tiltak. Ved å halvere radonnivået, halveres også risikoen for å utvikle lungekreft 

forårsaket av radon. 

 

Har Malvik er radonproblem? 

I nasjonal sammenheng har Malvik relativt lave verdier. Radonkonsentrasjonen måles i 

Bq/m3. Det ble gjennomført målinger i kommunen vinteren 2007/2008 på utvalgte 

steder, og bare to av målingene oversteg 200 Bq/m3. Det er målt nivåer opp mot 50000 

Bq/m3 i Norge. 200 Bq/m3 var tidligere anbefalt tiltaksgrense for å sette inn avbøtende 

tiltak. Grensen ble sommeren 2009 senket til 100 Bq/m3, og dette aktualiserer nye 

målinger og tiltak også i Malvik kommune, selv om vi altså forventer å finne bare 

marginalt forhøyede verdier i enkelthus i kommunen. Statens stråleverns anbefaling er å 

senke nivået av radonkonsentrasjon i bygg også ved målte verdier under 100 Bc/m3, 

dersom det kan gjøres med enkle og billige tiltak. 

 

Hvordan måle? 

Kommunen har hatt et samarbeid med firmaet Gammadata mht målinger. Du kan også 

bestille måling direkte fra Gammadatas nettsider (www.gammanet.se). 

Enhver huseier står selvfølgelig fritt til å kontakte et annet firma. Målingene må utføres 

minimum 2 måneder i fyringssesongen.  


