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Til afdelingsbestyrelsen i Bispeparken 

 

Resultatet af målingen for radon i Bispeparken  
 
Kære afdelingsbestyrelse 
 
I efteråret 2017 besluttede I på afdelingsmødet, at I ville måle for radon i jeres 
boligafdeling.  
 
Der er nu foretaget målinger i jeres kælderetage, og resultatet er klart. 
 
Radon måles i det, der hedder becquerel (Bq) pr. kubikmeter luft (m3), og 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at radonværdierne indendørs i de rum, man opholder 
sig i til dagligt, skal være under 100 Bq/m3. 
 
Målingerne for radon, som er gennemført i jeres kælderetage, viser værdier på 
mellem < 20 og 581 Bq/m3. 
82 % af målingerne viser værdier under 100 Bq/m3 
10 % af målingerne viser værdier mellem 100 og 200 Bq/m3 
8 % af målingerne viser værdier over 200 Bq/m3 
 
Det betyder, at målingerne hos jer viser radonværdier, der er over grænseværdien, 
og det skal der gøres noget ved. fsb’s energitekniker Poul Thrane og jeres 
driftsleder vil i den kommende tid gennemgå jeres afdeling. De vil se på, hvad der 
kan gøres for at sænke radonværdierne i jeres afdeling. Efter gennemgangen bliver 
der lagt en plan for, hvilke tiltag det er nødvendigt at sætte i gang hos jer.  
 
Alt dette vil ske i løbet af sommeren. Og når vi ved, hvilke tiltag, der skal sættes i 
gang hos jer, og hvordan de finansieres, bliver I kontaktet af mig.  
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Et for højt radonniveau i kælderetagen er langt fra ensbetydende med en høj 
forekomst af radon i etagerne over kælderen. Men da der denne gang kun er målt i 
kælderetagen, vil vi i efteråret også måle i et udsnit af boligerne.  
 
For at være sikre på, at de tiltag, der sættes i gang, virker, vil vi i efteråret 2018 måle 
igen. Målingerne foretages i efteråret, fordi det er i perioden oktober-april, at 
radonværdierne er højst. 
 
I kan læse mere om radon her: www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/radioaktivitet/radon 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ninna Auvinen 
Driftschef 
 
direkte 33768353 
aau@fsb.dk 
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