
Kære beboere 
  
Herunder kan I læse mere om de lovkrav, der er til byggeriet i Ryhaven, samt om nogle af de tests, 
vi har udført for at kontrollere, om byggeriet lever op til de gældende krav. 
  
Radon 
Radon er en radioaktiv luftart, der findes i jorden. Man forsøger at forhindre radon i at trænge op i 
bygninger ved at gøre konstruktionerne lufttætte, specielt ned mod jorden, og ved at tætne omkring 
rør- og kanalgennemføringer. 
  
Når man skal opføre et byggeri, uanset om det er nybyggeri eller en renovering, stilles der stadig 
større krav til forskellige parametre. Radon er et af de parametre, hvor der er kommet et skærpet 
fokus – blandt andet på grund af det nye bygningsreglement fra 2015 (BR15). Det er dog ikke 
noget nyt, at man fokuserer på radon, da man allerede i det tidligere bygningsreglement fra 2010 
(BR10) skærpede kravene til grænseværdierne. Ryhaven opføres efter bygningsreglementet 
BR10.  
  
Lovkravet er, at bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³ 
(middelværdi målt over perioden). For at sikre, at Ryhaven overholder de givne krav, har Scandi 
Byg valgt at udføre en radonmåling i nr. 113. Resultatet af denne måling viser et radonlevel på :3 
(±0) Bq/m³, hvilket er utroligt tilfredsstillende. Det skal her nævnes, at målingen er udført, efter at 
boligens ventilationsanlæg er indstillet korrekt. Denne indstilling bidrager positivt til at mindske 
radonindholdet, og det er derfor også vigtigt, at man som beboer ikke ændrer på den indstilling, der 
er udført at fagfolk på anlægget. 
  
Du kan eventuelt læse mere om radon her: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/straalebeskyttelse/~/media/8096194122814E8AB3E14A21981A5
26B.ashx 
  
Tæthedskrav 
Nu hvor vi er ved nr. 113, skal det nævnes, at en af de parametre, der også er krav til, er 
byggeriets tæthed (den såkaldte klimaskærmstæthed).  
For at teste tætheden udføres det, man kalder en "Blower door-test". Ryhaven opføres under 
energiklasse 2020, og så er lovkravet hertil 0,5 l/s pr. m².  
 
Nr. 113, som vi har testet her, har ved undertryksmåling vist 0,43 l/s pr. m² og ved overtryksmåling 
vist 0,48 l/s pr. m². Man anvender så gennemsnittet og dernæst skønsregning, så derfor er denne 
boligs værdi 0,455 l/s pr. m² = 0,5 l/s pr. m². Alle disse tal betyder, at bygningen er bestået til den 
gode side. Dette kan vi kun opnå ved at benytte gennemtænkte konstruktioner med høje krav til 
såvel produkter som selve udførelsen. 
  
Tæthed kræver ventilation 
Mange er af den opfattelse, at de gamle huse var sunde at bo i, fordi de var utætte.  Derfor mener 
man også, at det derfor er forkert, at vi nu skal til at bygge tætte huse, ja faktisk bo i plastikposer. 
Det er muligvis sandt, at de gamle huse var sunde, men de medførte også en varmeregning, som 
ingen i dag ville acceptere. Et hus kræver selvfølgelig ventilation. Ventilationsluften skal bare ikke 
komme ved hjælp af utætheder, men derimod gennem egnede ventilationskanaler eller ved et 
mekanisk styret ventilationsanlæg som her i Ryhaven.  
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