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Formål
Alle danske boliger skal være lovlige, 
sikre og sunde i henhold til Bygnings-
reglementet § 332:

Bygningsreglementet angiver krav til et 
maksimalt radonindhold i indeluften på 
100 Bq/m3 for byggeri, hvor personer 
opholder sig. Dette krav, som har været 
gældende siden 2010, skal være opret-
holdt i hele bygningens levetid.

Kravet til radonindholdet i indeluften for 
bygninger er omfattet af BR18.

(Bygningsreglementet, 2021).

Baggrund
Som en af de førende leverandører 
af radonsikring i Danmark har Jackon 
opbygget kvalificeret viden om radons 
påvirkning af indeklima og sundhed 
samt sikring deraf. Jackon har gennem 
mange år i byggebranchen erfaret, at 
korrekt og nødvendig oplysning om 
radon er mangelfuld også på uddannel-
ser. Det betyder, at radon florerer i vo-
res bygningsmasse som en økonomisk 
og sundhedsmæssig tikkende bombe. 
Yderligere udfordres vidensniveauet i 
branchen af, at der eksisterer en lang 
række myter på området.
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”Korrekt radonsikring giver god
mening ud fra et sundhedsmæssigt, 
økonomisk og investeringsmæssigt 
perspektiv.”
- Jackon Danmark A/S



Analyse
Radon er en radioaktiv gas, som fin-
des naturligt i undergrunden. Radon 
kan ikke ses, lugtes eller smages og 
fremkalder ikke bivirkninger, man kan 
føle med det samme. Alligevel berører 
radon mange danskere.

Landsdækkende undersøgelser tyder 
på, at 350.000 huse i Danmark har et 
for højt radonniveau i indeklimaet. En 
høj koncentration af radon i indeluften 
øger risikoen for udvikling af lunge-
kræft. Radon i boliger er medvirkende 
årsag til omkring 300 nye tilfælde af 
lungekræft hvert år i Danmark.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) er radon den største årsag til 
lungekræft blandt ikke-rygere.

Jo længere tid en person opholder sig 
i et hus, der indeholder radon, og jo 
mere radon der er i luften, desto større 
er risikoen for at udvikle lungekræft. Det 
tager lang tid (typisk 10-40 år) fra på-
virkningen er begyndt, til lungekræften 
måske en dag konstateres.

(Sundhedsstyrrelsen, 2021).












 



Side 3 af 7



Aktiviteter
Jackon har iværksat en række aktivite-
ter, der har til formål at oplyse alle led i 
byggebranchen om:

• Korrekt og bygbar radonsikring med 
Jackon Radon Solution samt Jackon 
Radon plade (Praktisk).

• Lovgivning (Ansvar og risiko). 
• De samfunds- og sundhedsmæs-

sige udfordringer vi i Danmark har 
med radonforurening i boliger (Hel-
bred).

Jackon har erfaret, at der mangler 
oplysning om radon i alle led af bygge-
branchen. Gennem webinars, undervis-
ning, messer, artikler, kampagner, con-
tent m.v. udfører Jackon et omfattende 
oplysningsarbejde til:

• Uddannelsesinstitutioner
• Arbejdsgrupper
• Trælaster
• Entreprenører/håndværkere
• Rådgivende ingeniører
• Arkitekter
 

Oplysning

Målgruppe

Aktiviteter

Korrekt radonsikring Lovgivning Helbredsmæssige 
udfordringer

Webinars ContentUndervis-
ning ArtiklerMesser
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Roller
Det generelle oplysningsarbejde fore-
går i samarbejde mellem Jackons 
afdelinger:

• Teknisk service
• Salg
• Marketing

Teknisk service varetager det tekniske 
formidlingsarbejde (herunder undervis-
ning) og bistår salg og marketing med 
teknisk viden.

Salg varetager den direkte kontakt med 
kunderne omkring Jackons radonløs-
ninger. I forbindelse med salg udfører 
afdelingen også oplysningsarbejde og 
vejledning omkring korrekt og bygbar 
radonsikring, lovgivning og sundheds-
mæssige udfordringer.

Marketing varetager primært al redak-
tionel og visuel oplysningsarbejde til 
målgrupperne både digitalt og analogt. 

Side 5 af 7

Formål
Alle danske boliger skal være lovlige,

sikre og sunde i henhold til BR18 § 332

Teknisk service

Teknisk viden og
formidling

Salg

Produktsalg

Marketing

Kommunikation og 
markedsføring

Aktiviteter



Opfølgning
Jackon går forrest i branchen med 
viden og produktløsninger, der sikrer 
danske boliger mod radonforurening.
- Det forpligter.

Vi følger løbende den lovmæssige og 
branchemæssige udvikling i samfundet 
i forhold til radonsikring.

Teknisk service, salg og marketing har 
løbende dialog om aktiviteter og mar-
kedsføring, der sikrer, at vi opnår vores 
mål om, at alle danske boliger skal 
være lovlige, sikre og sunde i henhold 
til BR18 § 332.

Vi evaluerer og måler løbende på vores 
aktiviteter, salg og markedsføring for at 
sikre, at vi bruger vores midler rigtigt og 
effektivt.

Side 6 af 7

Formål
Alle danske boliger skal være lovlige,

sikre og sunde i henhold til BR18 § 332

Teknisk service

Dialog

Salg

Evaluering

Marketing

Opfølgning

Aktiviteter



Comitted since 1956

Jackon Danmark A/S | Lundagervej 20 | 8722 Hedensted
Telefon: +45 76 74 16 11 | E-mail: info@jackon.dk  | jackon.dk

Jackon © 11-2021


