
Gå inn på radonkunde.eurofins.no og 
legg informasjon om sporfilmer og 

startdato for målingene.

Innen 14 dager etter at vi har 
mottatt din sporfilm vil du motta en 

e-post med analyserapporten.
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LA SPORFILMEN LIGGE I 2 MND. 
Bruk rommet som normalt, og når det er på tide å 
sende sporfilmene i retur vil du få en e-post/ sms 
med påminnelse om å sende sporfilmene i retur.
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Klipp opp posen(e) med sporfilmer.

Gå inn på radonkunde.eurofins.no og 
legg inn informasjon om avslutning 

av målingene.

Plasser ut i oppholdsrom.  
For mer informasjon se baksiden.

Returner sporfilmene i retur- 
konvolutten du har mottatt. La det 
gå maks 1 døgn mellom pakking til  

forsendelse og postgang.

NB! Ikke pakk filmene inn i annet 
enn forsendelsesemballasje.
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Måling av radon i luft med lukket sporfilm

MÅLEPERIODE
Måleperioden skal være minimum 2 måneder i  
fyringssesongen fra midten av oktober til midten av april.

Sporfilmer bør helst utplasseres innen 2 uker etter mottak

RAPPORT
For å kunne rapportere resultatene etter endt måling, trenger vi 
en del informasjon om målingen. Denne informasjonen fylles ut på 
radonkunde.eurofins.no ved oppstart, og avslutningsdato legges inn 
når sporfilmene sendes i retur. 

MÅLESTED
Målinger bør utføres i de viktigste oppholdsrom (f.eks. soverom, 
stue, kjellerstue, kjøkken, kontor, hobbyrom, barnerom) med en 
sporfilm per rom. Dersom boligen har flere etasjer, som benyttes til 
boligformål, bør det gjøres minst en måling i hver etasje. Dersom 
kjelleren har rom som benyttes eller skal i fremtiden benyttes til 
boligformål, for eksempel kjellerstue eller soverom, skal det måles 
der også, selv om arealet ikke formelt regnes med som boareal. Har 
du for få sporfilmer kan flere bestilles på radonkunde.eurofins.no.

Bovaner skal ikke endres under måleperioden. Det vil si at inne-
temperaturen skal være som normalt og lufting gjøres som vanlig. 
Mekanisk ventilasjonssystem (hvis det finnes) skal benyttes slik det 
var tiltenkt da bygningen ble tatt i bruk. 

Plassering av sporfilm

Klipp opp posene og ta ut boksene med sporfilm. 
OBS! Når du har åpnet posen er målingen i gang. De 
sorte boksene med sporfilm skal ikke åpnes! 

Når målingen avsluttes noteres informasjon på  
radonkunde.eurofins.no. 

 Legg sporfilmboksene i den ferdigfrankerte retur- 
konvolutten og send til Eurofins Radonlab så snart 
som mulig. La ikke brukte sporfilmer bli liggende. 
De må sendes til Eurofins Radonlab innen ett døgn 
etter at målingen er avsluttet. 

NB! Sporfilmene skal da ikke pakkes inn når de 
sendes i retur.

Boksene skal plasseres fritt, gjerne på ett bord, hylle, 
skap, opphengt i taket eller lignende. Boksene må ikke 
legges på gulv. Avstand til veggen bør være minst 10 
cm og den bør ikke plasseres nærmere enn 2 meter fra 
lufteluke, ytterdør, vindu, varmekilde eller TV/stereo. 

Når målingen startes noteres dato, og en rekke annen 
informasjon på radonkunde.eurofins.no. 
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