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Radon ”FAQ” 

• Epidemiologiske studier viser at radon i boliger forøger 
risikoen for lungekræft 

 
• Radon er medvirkende årsag til 3-14% af alle 

lungekræfttilfælde  
 
• Radon er den næst-vigtigste medvirkende årsag til 

lungekræft – efter rygning 
 
• Der kendes ikke en nedre ”tærskel” for risikoen 
 
• Lave til moderate forekomster af radon medvirker til flest 

tilfælde af lungekræft (fordi få personer er udsat for store 
mængder radon). 

 WHO 2009 



Radon ”FAQ” - Danmark 

• I Danmark skønnes radon at være medvirkende årsag til 
udvikling af 300 tilfælde af lungekræft om året.  

 
• Flertallet af disse personer er også rygere.  

 
• Ca. 350.000 boliger vurderes at have radonindhold over det 

anbefalede niveau for radonsænkende tiltag 
 

• Det er let at måle radon 
 

• Hvis man vil kende radonindholdet i sin bolig skal man 
måle 

 



Radon - aktører 

• World Health Organization (WHO) 
 

• International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
 
• Biological Effects of lonizing Radiation (BEIR) 

 
• The United Nations Scientific Committee on the Effects of 

Atomic Radiation (UNSCEAR) 
 



Radon 

Ædelgas: 
 
• Reagerer 

ikke kemisk 
• Ingen lugt 
• Ingen smag 
 



Radon 

Radon dannes ved henfald af radium 226 

Alfa henfald – høj biologisk 
skadevirkning  



Proces - Hvordan påvirker radon sundheden? 

Radon bindes ikke i lungerne. 
 
polonium-218 
bly-214 
bismuth-214 
polonium-214 
 
- bindes til fine partikler i luften 
som kan sætte sig i lungerne, 
hvor de radioaktive henfald 
bestråler cellerne i de yderste 
0,03 mm af lungevævet. 

 
De mulige skadevirkninger kommer først til udtryk efter 10-40 år 



Radon - måling 

Enhed for radioaktivitet: Becquerel (Bq) 
 
1 Bq = et henfald pr. sekund 

Radon mængder måles i koncentrationer: 
 
Becquerel pr. kubikmeter (Bq/m3) 



Strålingsdoser til den danske befolkning 

Radon bidrager med 2/3 af den samlede 
udsættelse for naturlig stråling i Danmark 



Strålingsdoser til den danske befolkning 



Radonudsættelse 

Ifølge den 
landsomfattende 
undersøgelse fra 2001 
vurderes 65.000 boliger 
at have 
radonkoncentrationer 
over 200 Bq/m3 og ca. 
350.000 boliger over 
100 Bq/m3 



Radon – erkendelse af risiko  

• Øget dødelighed blandt minearbejdere i 16. årh. 
 
• Årsagssammenhæng med radon og lungekræft 

hos radonudsatte minearbejdere etableret 
1950´erne (høje koncentrationer) 

 
• 1980 og frem – talrige nationale studier samlet i 

større, fælles studier fra 2005 og frem. 
Signifikant og tilnærmet lineær sammenhæng 
mellem radon og lungekræft også ved lavere 
koncentrationer 

 
 



Radon – hvordan vurderes risiko? 

• Minearbejdere og sygdomshistorie følges (cohort-
studier) 
 

• De specielle arbejdsforhold for minearbejdere gør 
beregning af risiko ved radonudsættelse i boliger 
svær 
 

• For boliger sammenlignes grupper der har 
udviklet lungekræft med grupper der ikke har 
udviklet kræft (case-control) 
 

• Kræver detaljerede undersøgelser af rygevaner, 
radonudsættelse i tidligere boliger, livstil etc.  



Lungekræft 

Dokumentation fra ICRP, BEIR, WHO i 
europæiske, amerikanske og kinesiske studier 
 
Risikoen for lungekræft: 
• Øges med den samlede udsættelse 
 
• Findes også ved ”lave” koncentrationer 
 
• Er ca. 25 gange større for rygere 
 



Lungekræft 

Europæisk fællesanalyse af 13 studier: 
 
• Case-control: 

7000 lungekræfttilfælde 
14000 kontrolpersoner  
 

• Radon medvirkende årsag til 9 % af alle 
lungekræftdødsfald 

 



Radon, lungekræft og rygning 



Radon, lungekræft og rygning 



Radon, lungekræft og rygning 

Konklusion på europæisk fælles studie: 
Radonkoncentrationer på 0, 100 og 400 Bq/m³ 
medfører: 
 
• At henholdsvis 4, 5 og 7 ud af 1000 ikke-

rygere vil dø af lungekræft. 
 

• At henholdsvis 100, 120 og 160 ud af 1000 
rygere vil dø af lungekræft. 

 



Radon, lungekræft og rygning 

Kombineret risiko – rygning og radon – 
hvis én fjernes, optræder kræft ikke 



Radon, lungekræft og rygning 

WHO, 2009 



Radon, lungekræft og rygning 

WHO, 2009 

Omregnet til danske forhold ~ 300 dødsfald 



Summering 

• Radon udgør 2/3 af bidraget fra den naturlige stråling 
til den danske befolkning 
 

• Radon bidrager til udvikling af lungekræft 
 

• Risiko ved radonudsættelse øges markant ved rygning 
 

• Reduktion af risikoen opnås ved at sænke 
radonudsættelse i boliger og/eller sænke antallet af 
rygere.  
 

• Hvis du er i tvivl ? – mål radon i din bolig !! 
 

 
 


