OPDATERET med nye anbefalinger. Hvor mange radonmålere skal jeg anvende og hvor skal de placeres?

Dette er et meget hyppigt spørgsmål vi får og med rette.
Der er i 2018 kommet nye anbefalinger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Denne artikel
indeholder de "gamle" anbefalinger og de nye anbefalinger....
Nye radon anbefalinger

A. Der bør altid min. måles med 1 radonmålingsboks i hvert opholdsrum op til 4 opholdsrum i
den nederste etage (nederste etage kan være en kælder eller stueetage).
B. Hvis der er mere end 4 opholdsrum med gulv mod jord, bør der udføres yderligere en 1
måling for hver 3. opholdsrum. Opholdsrum er defineret som rum du opholder dig i mere end 4
timer i døgnet (Ikke køkken).
C. Hvis der er tilbygninger eller på anden måde terrændæk, der er af forskellig opbygning, bør
målingerne fordeles, så de repræsenterer et ligeligt udsnit af fundamentsforholdene.
D. På etager over den nederste etage bør der foretages mindst én måling pr. etage, dog mindst
én måling pr. ca. 200 m².
Kælderen bør radonmåles hvis den bruges (eller påtænkes at blive brugt) som soveværelse,
kontor, gildesal eller lign. Officielt måles kældre ikke, da det jo ikke er er lovligt med soveværels
e
der...,
men vi mener/anbefaler, at der også måles i disse rum.
Styrelsen har denne udtagelse "Der bør som minimum anvendes to radonmålere, men det
anbefales, at der anvendes mindst fire radonmålere i villaer og rækkehuse."

Radonmålingerne kan bestilles ved at klikke her
Gamle radon anbefalinger
A. Man skal ALTID min. Bruge to radonmålere.
B. Der skal ALTID måles alle etager
C. Kælderen bør måles såfremt den anvendes til soveværelse, gildesal, kontor eller lign.
Lad os nu se på et par eksempler:
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Et plans hus
I og med der kun er et plan anbefales der min. to radonmålere (typisk stue og soveværelse)
Et plans hus med kælder
To radonmålere i stueniveau og måske en i kælderen, hvis den anvendes aktivt. Nogle vælger
at måle i kælderen alligevel, i så fald tre radonmålere.
2 plans hus (stueniveau med første sal)
Min. En radonmåling på hver etage (igen stuen og typisk soveværelset på første sal)
osv.
Radonmålingerne kan bestilles ved at klikke her
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