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1. Resume 

Siden anbefalinger og krav til radonindholdet i indeklimaet er blevet skærpet i 2010, har der været 

øget fokus på tiltag til reduktion af radonniveauet i indeklimaet. For at imødekomme det fokus og for 

at kunne tilbyde et mindre omkostningstungt tiltag til reduktion af radonindholdet i indeklimaet har 

Skipper Møllebæk ønsket at udvikle en funktionsduelig kombinationsløsning af et netdræn til tørhol-

delse af konstruktioner, og et radonsug til at holde radonindholdet i indeklimaet under de 100 Bq/m³ 

i henhold til anbefalinger og krav i BR18 og Sundhedsstyrelsens gældende nationale referenceniveau. 

Systemet skulle udvikles til parcel-, række- eller klyngehuse med nye netdræn under et nyt terræn-

dæk eller til eksisterende netdræn. 

 

I projekt, støttet af Innovationsfonden gennem InnoBooster-programmet, er der ud fra Skipper  

Møllebæks skitseforslag blevet udviklet selve radondrænet, ved at dimensionere, udvikle detaljer og 

projektere løsningen. I næste skridt har kloakmesteren etableret den projekterede løsning i et fuld-

skalaprojekt, med tilhørende tilpasninger i forhold til antal af brønde, deres placering og placering af 

ventilator og afkast fra radonsug. Under og efter etablering af fuldskalaforsøget, blev der gennemført 

målinger til kontrol og verifikation af systemets effekt. Den nødvendige tryksænkning under bygnin-

gens nederste terrændæk kunne skabes og efter nogle tilpasninger af systemet, kunne den endelige 

funktionsduelige løsning afleveres.  

 

Afsluttende er der blevet udarbejdet en beskrivelse af den endelige løsning (se Bilag 10), som inde-

holder to varianter. Variant A er en simpel løsning med kun én sandfangsbrønd til radondrænet, med 

et meget lavt energiforbrug forberedt til anvendelse af vedværende energikilder, men med en ikke 

helt støjsvag ventilator. Variant B er en løsning med en særskilt brønd med 220 V strømforsyning, så 

der kan vælges en støjsvag ventilator, dog med et større energiforbrug. 
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2. Indledning 

Efter aftale med Skipper Møllebæk har Teknologisk Institut med opstartsmøde d. 2. maj 2018 leveret 

de tekniske specialistkompetencer til udvikling og dokumentation ved fuldskalaafprøvning af et kom-

bineret radonsug og dræn til tørholdelse af et parcelhus. 

 

Fra Teknologisk Instituts side har Britt Haker Høegh, Byggeri og Anlæg og Stig Clausen, Rørcenteret 

deltaget i projektet. 

 

Projektet blev gennemført som et InnoBooster-projekt med støtte fra Innovationsfonden. 

 

3. Baggrund og formål 

Ud fra det daglige arbejde som kloakmester har Skipper Møllebæk fået idéen til at udvikle et system, 

der både kan fungere som radonsug og som dræn til tørholdelse af kældre. Systemet skulle udvikles 

til parcel-, række- eller klyngehuse med nye netdræn under et nyt terrændæk eller til eksisterende 

netdræn. Ved hjælp af radonsuget skal radonindholdet i indeklimaet holdes under de 100 Bq/m³ i 

henhold til anbefalinger og krav i BR18 og Sundhedsstyrelsens gældende nationale referenceniveau. 

 

Projektets formål har været at udvikle Skipper Møllebæks skitseforslag til selve radondrænet ved:  

- At udpege de nødvendige funktionskrav og principper til opfyldelse af dem. 

- At dimensionere, udvikle detaljer og projektere løsningen.  

- I næste skridt at etablere den projekterede løsning som fuldskalaprojekt.  

- Under og efter etablering af fuldskalaforsøget at gennemføre målinger til kontrol og verifikation af 

systemets effekt  

- At tilpasse systemet til den endelige funktionsduelige løsning.  

- Afsluttende at udarbejdet en beskrivelse af den endelige løsning. 

 

4. Funktionskrav og principper til opfyldelse 

Radondrænet skal forene funktionen af et radonsug til reduktion af radonniveauet i indeklimaet med 

funktionen af et dræn til tørholdelse af bygningens konstruktioner i jord. 

 

Formålet med et radonsug er at sænke trykket under terrændækket, dvs. det nederste gulv i huset, 

så meget, at trykket bliver lavere under end over terrændækket. Jf. [2] er trykket lige over det neder-

ste gulv i et hus normalt omkring 1-3 Pa lavere end trykket øverst i huset. Erfaringsmæssigt kan tryk-

forskellen ved brug af emhætte mv. nå op til 5 Pa. Trykket under terrændækket skal sænkes i alle 

hjørner af det kapillarbrydende lag. Jf. [2] er en tryksænkning i sugbrønden på 100 Pa tilstrækkeligt til 

at opnå en reduktion af indtrængning af radon i indeklimaet på mellem ca. 75 % og 95 %. Derudover 

skal det sikres, at trykket reduceres under hele terrændækket og ud i alle hjørner af huset. 
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For at overstyre differencen mellem øverste og nederste tryk i huset, vil der – som nævnt før – nor-

malt være behov for 1-3 Pa tryksænkning under den nederste gulvkonstruktion, helt ud i alle hjørner, 

og erfaringsmæssigt i visse situationer op til 5 Pa. Når trykdifferencen overstyres, forhindres radon 

fra undergrunden i at blive hivet op i huset. 

 

Ved at måle, hvilke trykforskelle der kan opnås med det udviklede system og ventilator, er det muligt 

at teste og verificere fuldskalaforsøget uafhængigt af radonmålinger. Fordelen ved dette er, at man 

kan udføre målingerne til enhver tid på året og med øjebliksmålinger, frem for langtidsmålinger i fy-

ringssæsonen. Dette gavner både dette projekts udviklingsproces, men også kvalitetssikringsaktivite-

ter i byggeprocessen af radondræn fremover. 

 

Funktionen til tørholdelse af bygningsdele i jord er beskrevet i gældende regler, se fx [1]. Disse skal 

overholdes ved udformning af denne del af radondrænet. 

 

4.1. Definition af funktionskrav til et radondræn 

Idet der skal kombineres to funktioner – radonsug og tørholdelse – i én bygningsdel, er det afgø-

rende at udpege de nødvendige krav fra begge funktioner. Følgende krav er blevet udpeget: 

- Lufttæthed af systemet for at skabe et trykkammer under bygningens nederste terrændæk.  

- Tryksænkning i sugbrønden på 100 Pa. Om muligt skal der opnås en tryksænkning på 1 ~ 3 Pa i 

alle områder af det kapillarbrydende lag. 

- Tryksænkning må ikke resultere i, at der suges luft op fra afløbssystemet. 

- Mulighed for kontrol af den opnåede tryksænkning i sugbrønden og i de yderste hjørner af det 

kapillarbrydende lag. 

- Minimalt energiforbrug. 

- En for bygherren komfortabel, dvs. støjsvag, løsning. 

- Funktioner til tørholdelse som for almindelige netdræn. 

- Servicerbarhed. 

- Robusthed og årelang levetid af komponenter. 

 

4.2. Principper til opfyldelse af funktionskrav 

For at opfylde funktionskravene er det nødvendigt at etablere løsningen uafhængigt af andre afløbs-

systemer. Dvs. at: 

- Radondrænet lægges som en lukket ring indenfor husets fundamenter med kun to gennemførin-

ger gennem fundamentet. Gennemføringerne gennem fundamentet skal være lufttætte fra ind-

vendig side af fundamentet til inde i sandfangsbrønden. 

- Radondrænet føres i alle kamre, der dannes af ydervægs- og skillevægsfundamenterne.  

- Radondrænet lægges i et lag af porøst materiale og lufttætheden af overliggende terrændæk sik-

res, så tryksænkning kan fordeles under hele terrændækket. 

- Radondrænet ledes ud i en specielt udformet sandfangsbrønd med vandlås, som sikrer, at trykre-

duktionen ikke trækker luft op af afløbssystemet. 

- Tryksænkning etableres ved tilslutning af en ventilator, der suger luft ud af radondrænet. 
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- Ventilatoren skal kunne sænke trykket i nødvendigt omfang, kunne tåle høj RF, være lydsvag og 

om muligt køre på lavspænding. 

- Afkast fra radonsuget placeres iht. gældende regler for placering af udluftning, se fx [1]. 

- Radondrænet udformes, så det kan spules. 

- Der etableres kontrolmålepunkter til kontrol af størrelsesorden af tryksænkning. 

- Installationer i brønden skal kunne tages op til service og spuling af radondrænet. 

- Radondrænets funktion til tørholdelse etableres under overholdelse af [1] SBi-anvisning 256 Af-

løbsinstallationer – Anlæg og komponenter med henblik på netdrænets funktion til tørholdelse, valg 

af materialer og komponenter. 

 

5. Udvikling af fuldskalaløsningen 

For at overføre skitseforslaget til en funktionsduelig løsning, blev fuldskalaløsningen projekteret ved 

at udvikle detaljer, vælge materialer og dimensionere komponenterne. Udviklingsprocessen beskrives 

herunder. Den færdig udviklede løsning inkl. forbedringer efter verifikationsmålinger er beskrevet i 

Bilag 10. I Figur 1 vises fuldskalaløsningen som udført. 

 

  
 
Figur 1 Fuldskalaløsningen som udført. Kælderplan med radondræn og omfangsdræn, tilhørende brønde og 

markering af kontrolmålepunkter. 

 

M5 

M4 
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5.1. Udvikling af rørføring og opbygning af kældergulvkonstruktionen 

Det er afgørende for systemets radonsugfunktion, at der skabes så lufttæt et kammer indenfor byg-

ningens ydervægs-/kælderydervægsfundamenterne som muligt. Derudover skal der kunne trækkes 

så lidt falsk luft fra indeklimaet ned til det kapillarbrydende lag som muligt. Utætheder, der kan 

trække falsk luft, medfører, at ventilatorens tryksænkende effekt reduceres ved samme ydeevne. 

Dette indebærer, at alle gennemføringer gennem fundamenterne og terrændækket skal udføres luft-

tætte: 

- Ca. 30 cm før gennemføringen af radondrænet gennem fundamentet, skiftes fra drænrør til et luk-

ket rør. Selve gennemføringen gennem betonfundamentet tætnes lufttæt med en passende gum-

mimanchet. 

- Fugen mellem terrændækket og yder- og skillevægsfundamenterne udføres så tæt som muligt. I 

denne sag er der etableret en elastisk fuge på fugebagstop ved alle gulv/væg samlinger.  

- Til etablering af de nødvendige kontrolmålepunkter lægges et fx ø 50 mm rør ind i det kapillarbry-

dende lag udefra og føres igennem fundamentet gennem en passende gummimanchet. Røret fø-

res fx ind i en tagbrønd e.l., hvorfra trykmålingerne kan foretages. 

- Alle gennemføringer gennem terrændækket skal være lufttætte, fx afløbsrør, stik til ferskvand, stik 

til elforsyning mv. Disse gennemføringer udføres fx med egnet gummimanchet eller ved at tætne 

fugen med elastisk fugemasse. Det anbefales at etablere vedligeholdelsesfrie tætninger, dvs. at 

gummimanchetter er at foretrække elastiske fuger. 

 

Placering af, hældning i og filterelementet omkring radondrænets drænrør skal udføres i henhold til 

[1] SBi-anvisning 256 Afløbsinstallationer – Anlæg og komponenter, så radondrænets vandafledende 

funktion er opfyldt. Filterelement vælges derudover med stor porøsitet, så tryksænkningen kan ud-

bredes bedst muligt under terrændækket. I fuldskalaprojektet er der valgt drænrør ø 110 mm og et 

kapillarbrydende lag af fx coatede letklinkerkugler 10-20 mm. 

 

Etableres et helt nyt terrændæk, skal opbygningen af kælderens gulvkonstruktion følge de gældende 

krav fra Bygningsreglementet fx med henblik på varmeisolering og fugtisolering. Med henblik på luft-

tæthed skal terrændækket udføres i svindarmeret beton med en tykkelse på mindst 100 mm og af 

mindst beton 20, med nødvendige dilatationsfuger passende til dækkets geometri, se fx [3]. 

 

5.2. Udvikling af brønd til vandafledning og etablering af tryksænkning til radonsug 

Kernen i radondrænet er brønden, som kombinerer funktionen til tørholdelse (afledning af vand gen-

nem vandlås) og radonsug (tryksænkning ved hjælp af en ventilator). Radondrænet ledes i en sand-

fangsbrønd, hvor røret deles, så vandet afledes nedad i en vandlås og luften ledes opad i et rør. På 

dette rør monteres en ventilator til tryksænkning. 

 

Som beskrevet indledningsvist skal der jf. SBi-anvisning 247 [2] etableres en tryksænkning i sugbrøn-

den på 100 Pa, for at kunne reducere radonniveauet med 75 % 95 %. Sænkes trykket med 1-3 Pa i 

hele det kapillarbrydende lag, dvs. ud i alle hjørner, vil indsivning af radon i indeklimaet stort set 

kunne forhindres. Målinger i forbindelse med det foreliggende projekt har vist, at det sidstnævnte 
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kræver en tryksænkning i radondrænet (tryksænkning lige efter ventilatoren) på over 260 Pa. På bag-

grund af dette skønnes, at der ved et almindeligt parcelhus er behov for, at ventilatoren kan levere en 

tryksænkning (lige efter ventilatoren) på 300-500 Pa. 

 

Vandlåse i nedløbsbrønde skal jf. [1] have et vandlukke på mindst 70 mm. En vandsøjle på 70 mm 

svarer til et tryk på ca. 700 Pa. Dermed er almindelige vandlås i nedløbsbrønde tilstrækkelige til at 

sikre, at der ikke bliver suget luft ud af de offentlige afløbssystemer. 

 

Løsningen udført i fuldskalaforsøget er vist i Figur 2. Her er det valgt at placere ventilatoren til tryk-

sænkning i en ø 425 mm sandfangsbrønd og at føre radonsugets afkast ud af brønden til et egnet 

sted på matriklen, hvor det blev afsluttet med en svanehals. 

 

  
Figure 2 Sand trap well for the full scale experiment.

Left: Cut through the sand trap well ø 425 mm. Right: Opened by the inlets from radon sinks.

 

5.3. Selection of radon suction fan

In ordinary radon suction, silent duct fans are used for pressure lowering. These fans operate at a 

supply voltage of 220 V and consume relatively much power (25-35 W). At the same time, the sound 

attenuated duct fans are relatively large and require a well, larger than an ordinary sand trap of ø 

425 mm. The location of the fan in the sand trap requires a disassembly of the fan when servicing 

the sand trap.
 

In the full-scale development project, an attempt has been made to minimize energy consumption 

by choosing a 12V fan that could be connected to a renewable energy source. Initially, a motor com-

partment fan was selected for engine compartments in pleasure boats from Biltema (Art. 25-839) In-

Line Blower 12 V, which has both a

Open up A-A

Inlet radon drain
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tryksænkende funktion og arbejder på lavspænding. Målinger på værkstedet viste, at denne ventilator 

kunne levere et pumpetryk på 260 Pa. På baggrund af disse målinger og resultater af verifikationsmå-

linger i afsnit 6 er ventilatorens karakteristika til opfyldelse af funktionskravene i et radondræn under 

et almindeligt parcelhus udpeget til følgende: 

- Strømforsyning: 12 V.  

- Pumpetryk (jf. [2] mindst 100 Pa): mindst 260 Pa. 

God og stabil tryksænkning kan opnås med radialventilatorer med F-hjul, dvs. fremadkrummede 

skovle. 

- Flow: ca. 100-200 m³/time.  

- Støjniveau omkring 20 dB, for at være støjsvage. 

- Arbejdstid: Døgnet rundt alle ugens dage med en god levetid, gerne nogle år. 

- Miljø: Høj RH med risiko for kondensdannelse. 

 

Det viste sig efterfølgende at være svært at finde andre ventilatorer med lignende eller bedre egen-

skaber, dvs. højere tryksænkning. Der kunne ikke findes ventilatorer med F-hjul. Derudover modsiger 

kravet om en ventilator med god sugeevne, små dimensioner og et meget lavt støjniveau hinanden. 

 

Der blev afprøvet en anden ventilator, som potentielt kan drives af solenergi. Der er tale om en rør-

ventilator, der kan sættes inde i røret, er forholdsvis støjsvag og kræver meget lille plads. Men det 

blev allerede ved målinger på værkstedet konstateret, at denne ventilator kun kan opbygge et pum-

petryk på 26 Pa. Dette var entydigt for lidt til radondrænet. 

 

5.4. Placering af kontrolmålepunkter 

For at kunne kvalitetssikre både:  

- Lufttætheden af det etablerede radondræn 

- Udbredelsen af tryksænkningen til alle hjørner i det kapillarbrydende lag  

- Tryksænkningen i radonbrønden (dvs. i radondrænets rør) 

er der behov for at etablere kontrolmålepunkter. 

 

I fuldskalaforsøget er der etableret 2 kontrolmålepunkter i det kapillarbrydende lag, så langt fra ud-

sugningsstedet som muligt (M1 og M2 på Figur 1). Samtidig var der planer om et målepunkt i radon-

drænet lige efter ventilatoren (M3 på Figur 1). Dette målepunkt blev dog ikke etableret. 

 

5.5. Samling med øvrigt dræn 

Det blev diskuteret, om det er hensigtsmæssigt, at radondrænet og omfangsdrænet er koblet til 

samme sandfangsbrønd. Der er fordele og ulemper ved kun en sandfangsbrønd til radondræn og 

omfangsdræn. 

Flere tilgange (to rør fra hhv. radondræn og omfangsdræn) til en sandfangsbrønd vil gøre montagen i 

brønden kompliceret, kræve plads og ofte mange bøjninger. Dette taler for to særskilte sandfangs-

brønde. 
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Derudover er det lovpligtigt at afvande netdræn igennem en pumpebrønd. Dette krav gælder ikke 

altid omfangsdræn. Dvs. at det kan give god mening at afvande omfangsdræn i en sandfangsbrønd 

med naturligt fald til det offentlige afløbssystem og at der er af afløbstekniske årsager etableres to 

sandfangsbrønd, en til radondrænet og en til omfangsdrænet. 

 

I fuldskalaforsøget bliver radondræn og omfangsdræn afvandet i en sandfangsbrønd, hvorfra vandet 

ledes til en fælles pumpebrønd iht. [1], se Figur 1. Tagvandet er koblet på en særskilt sandfangsbrønd 

med naturligt fald til det offentlige afløbssystem. 

 

6. Verifikationsmålinger 

Der er udført forskellige verifikationsmålinger, som er sammenstillet i Tabel 6-1. I det følgende beskri-

ves de forskellige variationer af målingerne og årsagerne dertil. 

 

Der er efter etablering af radondrænet udført trykmålinger i kontrolpunkterne M1 og M2, som er 

markeret med rødt i Figur 1 i afsnit 5. Målinger er udført til bestemmelse af hhv. den tryksænkning, 

der er opnået i de fjerneste hjørner af det kapillarbrydende lag under terrændækket. Der er anvendt 

udstyr af type VelociCalc Model 9555 fra TSI til måling af trykdifferencen. 

 

Derudover blev der udført flowmålinger til bestemmelse af flowet ved afkastet. Der er anvendt udstyr 

af type Lufft A1-SDI til måling af luftflowet. Flowmålingerne blev foretaget forskellige steder i syste-

met. I starten – da svanehalsen ikke var monteret endnu – blev der målt lige efter pumpen ved M4 i 

Figur 1 i afsnit 5, senere på udgangen af svanehalsen ved M5 i Figur 1 i afsnit 5. 

 

Ved målingerne kunne der registreres, at vinden påvirker trykforholdene i kælderen. Derfor er større 

åbninger i kælderens ydervægge siden d. 11. april 2019 blevet tætnet med folie eller elastisk fuge-

masse. 

 

Trykforskel og flow er målt ved forskellige driftsindstillinger af ventilatoren: ved maksimal, ved ca. halv 

og ved minimal ydeevne. 

 

Derudover er trykforskel og flow både målt, når ventilatoren var tilsluttet begge ender af radondræ-

net og når den kun var tilsluttet den ene ende af radondrænet, se Figur 3. 
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Figur 3 Sandfangsbrønd. Ventilator koblet på begge ender af radondrænet og afkastrøret ført ud af brønden. 

 
Tabel 6-1 Tryk- og flowmålinger i 2019 til kontrol og verifikation af radondrænets funktionalitet. 

Ydeevne 

ventilator 

Maksimal Ca. halv Minimal 

 Tryk Flow Tryk Flow Tryk Flow 

 [Pa] [m/s] [Pa] [m/s] [Pa] [m/s] 

M1 – 26/3 -2,3      

M2 – 26/3 -1,0 ~ -1,6      

M1 – 11/4 -2,2 ~ -2,7 5,6 *     

M2 – 11/4 -1,0 ~ -1,1 5,5 ~ 6,4 *     

M1 – 24/4 -1,7 ~ -2,1 4,3 ** +0,1 ~ +0,3 2,5 ~2,6 ** +1,6 ~ +1,9 0,7 – 0,9 ** 

M2 – 24/4 -0,8 ~ -1,5 4,3 ~ 4,7 **   +1,2 ~ +1,5 0,9 ** 

M1 – 7/5 -1,0 ~ -1,5 2,1 **     

M1 – 7/5 *** -0,5 ~ -0,9 2,0 **     

M1 – 7/8 -1,7 ~ -1,9  -1,0    

M1 – 7/8 *** -1,3 ~ -1,6  -0,7 ~ 1,1    

M2 – 7/8 -0,6 ~ -1,0  +0,1 ~ -0,2    

M2 – 7/8 *** -0,3 ~ -0,8  +0,2 ~ -0,1    

*  Afkast lige efter pumpen (M4). 

**  Afkast efter ca. 4 m rør og for enden af en svanehals (M5). 

***  Ventilatoren er kun koblet til et rør fra radondrænet, mens det andet rør er proppet af. 

 

Trykmålingerne viser, at tryksænkningen i radondrænet falder med omkring 0,3 Pa, når ventilatoren 

kun kobles til den ene ende af radondrænet.  

 

Samtidig har brugerne konstateret, at støjen fra ventilatoren ikke var acceptabel, når den var indstillet 

til maksimal ydeevne. Ved ca. halv ydeevne kunne brugerne acceptere støjen.  
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7. Vurdering 

Under etableringen af fuldskalaforsøget blev vigtige opmærksomhedspunkter udpeget, herunder 

montage af kontrolpunkterne og tæthed af alle gennemføringerne. Kontrol af disse opmærksom-

hedspunkter kan bedst ske inden det nye terrændæk bliver støbt, da det er svært at komme til disse 

steder, når først terrændækket er støbt. Det vurderes derfor, at etablering af disse elementer kræver 

særlig kvalitetssikring under udførelsen, se Bilag 10. 

 

Til radondrænet skal både vandet kunne løbe ud af netdrænet og der skal kunne suges luft ud af net-

drænet. En afgrening til udsugning af luft er i fuldskalaforsøget monteret inde i netdrænets sand-

fangsbrønd før vandlåsen (se Figur 2). Dette fungerede godt og muliggør en løsning, hvor selve brøn-

den ikke behøver at være lufttæt. 

 

I fuldskalaforsøget blev der monteret en motorrumsventilator til lystbåde med 12 V strømforsyning, 

men uden støjdæmpning. Verifikationsmålingerne har vist, at radondrænet og overliggende terræn-

dæk er udført tilstrækkelig tæt, så trykket i anlægget kan sænkes. Dermed er det overordnede mål af 

et radonsug opfyldt. Samtidig har de udførte målinger vist, at trykket med den monterede motor-

rumsventilator kan sænkes i de fjerneste hjørner M1 og M2 af det kapillarbrydende lag med hhv.  

0,7-1,1 Pa og 1,5-1,9 Pa i forhold til lufttrykket i kælderen. Herved skal ventilatoren være indstillet til 

maksimal ydeevne, hvor pumpetrykket var 260 Pa. Verifikationsmålingerne viser dermed, at det er 

nødvendigt med et større pumpetryk end de angivne 100 Pa, for at opnå den i [2] angivne trykforskel 

på 1-3 Pa, selvom der i fuldskalaprojektet er tale om et kapillarbrydende lag af letklinkerkugler i ste-

det for grus, som beskrevet i [2].  

 

Der opstod udfordringer med placering og valg af ventilator. Ventilatoren blev placeret i selve sand-

fangsbrønden. Dette minimerer antal af brønde, da der ikke skal etableres en særskilt brønd til venti-

latoren, men pladsforholdene i brønden er begrænsede, hvilket giver begrænsninger med henblik på 

valg af ventilator: 

- Kun små ventilatorer vil passe ind i brønden, som til gengæld enten ikke er lydsvage eller ikke kan 

yde tilstrækkeligt pumpetryk. 

- Det vil være en fordel, hvis ventilatoren ikke skal demonteres, når sandfangsbrønden skal renses, 

serviceres eller radondrænet spules.  

Det er i projektet forsøgt at løse dette ved kun at koble ventilatoren til den ene ende af radondrænet, 

for at reducere antal af rør og bøjninger i sandfangsbrønden. Ved trykmålingerne er det dog konsta-

teret, at tryksænkningen i radondrænet bliver reduceret med 0,3 Pa i de yderste hjørner af det kapil-

larbrydende lag. Da tryksænkingen i forvejen var lav, blev det valgt at bibeholde tilslutningen af venti-

latoren til begge ender af radondrænet. Ventilationsafkastet blev ført ud af brønden til en svanehals. 

Denne løsning er beskrevet som variant A i den endelige beskrivelse af radondrænet i Bilag 10. 

 

Med den før beskrevne 12 V-ventilator kan der altså lige knap opnås den ønskede tryksænkning, 

samtidig med at ventilatorens brummen kan høres i haven. For at afværge disse forhold er der behov 

for en støjsvag ventilator. Disse kan p.t. kun kan fås til en 220 V strømforsyning og er længere og med 
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større diameter end den monterede ventilator. For at tilgodese situationer med behov for en løsning 

med en større, dvs. kraftigere og støjsvag ventilator, er der derfor beskrevet en løsning, hvor ventila-

toren bliver placeret i en særskilt brønd. Dette giver bedre pladsforhold og mulighed for at montere 

en sådan kraftigere og støjsvag ventilator. Denne løsning er beskrevet som variant B i Bilag 10. 

 

8. Konklusion 

Anvendelsen af et netdræn til både tørholdelse af konstruktioner i jord og etablering af tryksænkning 

til reduktion af radonindtrængning i indeklimaet har vist sig muligt. Forudsætningen for, at et sådant 

radondræn (kombination af radonsug og tørholdelse) kan fungere er, at radondrænet anlægges som 

et lukket kredsløb kun med åbninger indenfor husets ydervægsfundamenter, dvs. at radondrænets 

rør ikke må kobles sammen med et omfangsdræn. Derudover skal det kapillarbrydende lag og filter-

element omkring drænrørene vælges med god porøsitet, og terrændækket skal tætnes, så radon-

drænet suger så lidt falsk luft fra det overliggende indeklima som muligt. 

 

Under opførelsen af et radondræn er det nødvendigt med skærpet kvalitetskontrol angående etable-

ring og placering af kontrolpunkter og lufttæt udførelse af gennemføringer gennem fundamenterne. 

 

Derudover har der vist sig at være udfordringer med pladsforholdene i radondrænets sandfangs-

brønd. Der er udpeget to varianter til placering af ventilatoren. Variant A beskriver en løsning, der 

kræver meget lidt energi, men støjer mere. Variant B beskriver en løsning, der kræver mere energi, 

men støjer mindre. Begge løsninger er beskrevet i afsnit 10. Bilag, Radondræn – Beskrivelse af løs-

ning. 

 

Kontrol af systemet kan indledningsvist udføres ved at måle den opnåede trykforskel i det forskellige 

målepunkter og betragtes som effektivt, hvis der i de fjerneste målepunkter kan registreres en tryk-

sænkning på 1-3 Pa. Som endelig dokumentation af effekten af et radondræn er det nødvendigt at 

bestemme den estimerede årsmiddelværdi af radonindholdet med en radonmåling i indeluften jf. 

gældende anvisninger [4]. 

 

Der ses et perspektiv i at udvikle en ventilator til 12 V strømforsyning, der performer bedst muligt på 

tryksænkning samtidig med, at den er støjsvag. 
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Side 2 | 2006608_BRH19_011  Bilag  Radondræn – Beskrivelse af løsning TEKNOLOGISK INSTITUT 

 

Radondræn – Beskrivelse af løsning 

Herunder beskrives opbygning af radondrænet, sådan som det er udviklet i et InnoBooster-projekt, 

se baggrundsrapport Radondræn – InnoBooster: Udvikling af kombineret dræn til radonsug og tørhol-

delse 2006608_BRH_011 af den 12. juni 2019. 

 

Principiel opbygning af løsningen 

Radondrænet kombinerer funktionen til tørholdelse af konstruktioner under jord og til radonsug til 

reduktion af radonniveauet i indeklimaet. Konceptet af radondrænet er at etablere et selvstændigt 

netdræn under et terrændæk, som er uafhængigt af et eventuelt omfangsdræn. Indenfor bygningens 

ydre fundamenter etableres i det kapillarbrydende lag et så lufttæt kammer som muligt. Det er i 

dette kammer, at netdrænet etableres, så det kun har åbninger indenfor fundamenterne. Drænrø-

rene føres igennem fundamentet i to lukkede rør, som vandet fra netdrænet ledes bort i. Gennemfø-

ringerne gennem fundamentet og andre huller, åbninger eller fuger i terrændækket tætnes. Ved at 

sænke trykket i netdrænet, kan trykket i det lufttætte kammer indenfor bygningens ydre fundamenter 

(primært i det kapillarbrydende lag) sænkes og afkastluften bortventileres til det fri. Dermed kan ra-

donindsivning til husets indeklima minimeres eller endda forhindres. 

 

Systemet skal opfylde følgende krav:  

- Radondrænets vandafledende funktion etableres iht. gældende regler (d.d.: SBi-anvisning 256  

Afløbsinstallationer – Anlæg og komponenter. 1. Udgave 2015.) 

- Radondrænet skal føres igennem alle kamre, som dannes af ydervægs- og skillevægsfundamen-

ter. 

- Der skal kun være to gennemføringer af radondrænet gennem fundamenterne til én sandfangs-

brønd udenfor husets fodaftryk. 

- Sandfangsbrønden skal udformes, så både den vandafledende og tryksænkende funktion opnås, 

se nærmere i afsnit Brønd, ventilator og elforsyning længere nede.  

- Der skal vælges et filterelement med god porøsitet. 

- Gennemføringer gennem fundamentet, huller, revner, fuger og gennemføringer i terrændækket 

tætnes så godt som muligt. 

- Radondrænets afkast placeres iht. gældende regler (d.d.: SBi-anvisning 257 Afløbsinstallationsgen-

stande og udførelse. 1. udgave. 2015.) 

- Der skal etableres kontrolmålepunkter i radondrænet til bestemmelse af tryksænkning i både de 

fjerneste hjørner af det kapillarbrydende lag (målt fra gennemføring af radondrænet gennem fun-

damenterne) og et kontrolpunkt lige ved gennemføringen af radondrænet gennem fundamen-

terne, se nærmere afsnit Kontrolmålepunkter længere nede.  

- Der skal udføres kontrolmålinger for at sikre det korrekte valg af ventilator til den givne bygning. 

- Et eventuelt nyt terrændæk opbygges efter glædende regler, bl.a. iht. Bygningsreglementets krav 

til varme- og fugtisolering. 

- Til endelig kontrol af effekten af systemet skal der udføres en radonmåling af den estimerede års-

middelværdi af radonindholdet i indeklimaet, se [4]. 
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Note: 

 Radondræn 

 Omfangsdræn 

 Lukket vandrør 

 Sandfangsbrønd 

 Vandlås 

 Ventilationsafkast 

 Ventilator i egen 

brønd 

 Pumpebrønd 

 Elforsyning 

 Målepunkt med 

kanal 

 Nr. af målepunkt 

 

 

Krybekælder 

 

M1 

M2 

M3 

M1 

I nedenstående Figur A er der vist en principløsning af radondrænet, inkl. omfangsdræn, placering af 

ventilator jf. Variant B, se afsnit Brønd, ventilator og elforsyning længere nede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A: Kælderplan. Principløsning af radondræn, inkl. omfangsdræn, med ventilatorplacering variant B. 
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Brønd, ventilator og elforsyning 

Vandet fra radondrænet ledes i en sandfangsbrønd med 70 mm vandlås, derfra i en pumpebrønd, 

som pumper vandet i det offentlige afløbssystem. I sandfangsbrønden etableres en afgrening fra  

radondrænet, hvorpå der kan kobles en ventilator, der suger luften ud af radondrænet og dermed 

sænker trykket i trykkammeret under terrændækket.  

 

Der er to muligheder at udforme sandfangsbrønden på. I variant A placeres ventilatoren inde i sand-

fangsbrønden og i variant B placeres ventilatoren i en særskilt brønd. Fordele og ulemper af de to 

varianter er beskrevet i Tabel A. 

 

Tabel A. Ventilatorplacering. Sammenligning af variant A og B. 

 

Ventilatorplacering Variant A Variant B 

 Placering i sandfangsbrønd Placering i separat brønd 

Antal brønde  

(ud over pumpebrønden) 

1 

(Sandfangsbrønd) 

2 

(Sandfangs- og ventilatorbrønd) 

Pladsforhold i sandfangsbrønd Snævre God 

Mulighed for valg af energibe-

sparende ventilator på lav-

spænding 

Ja Ja 

Mulighed for valg af støjsvag 

ventilator (p.t.) 
Nej Ja 

Servicerbarhed Mindre god God 

Strømforsyning 12 V 220 V eller12 V 

 

Variant A 

I variant A bliver ventilatoren placeret i sandfangsbrønden. Ventilatoren monteres i afgreningen fra 

radondrænet, der fører til radonsugets afkast, se Figur B.  

 

Der vælges en ventilator til 12 V strømforsyning med et pumpetryk på mindst 260 Pa. Der kan fx væl-

ges en motorrumsventilator fra Biltema (Art. 25-839) In-Line Blower 12 V. Lydniveau kendes ikke. På 

grund af ventilatorens små dimensioner, kan den placeres i en sandfangsbrønd på ø 425 mm. 

 

I huset etableres en 12 V strømforsyning med hastighedsregulator, så ventilatorens hastighed / yde-

evne kan varieres.  
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Figur B. Principskitse Sandfangsbrønd med placering af ventilator i sandfangsbrønden. Tv.: Snit gennem sand-

fangsbrønden. Th.: Opstalt af indløbene fra radondræn, ventilator i afkastrøret. 

 

Variant B 

I variant B bliver ventilatoren placeret i en separat brønd, hvorfra afkastluften fra radonsuget ledes 

ud til det fri, se Figur C. I princippet kan ventilatoren også placeres i et skur eller en bygning, i stedet 

for i en brønd, med afkast fra skuret/bygningen. 

 

Der kan fx vælges en kanalventilator af type S&P TD 160/100 Kanalventilator ø 100 mm (lydniveau 21-

24 dB, luftmængde ca. 140-180 m³/h)). Størrelsen af brønden skal tilpasses ventilatorens længde på 

232 mm. 

 

Der føres en 220 V forsyningsledning til brønden. I huset placeres en hastighedsregulator, så ventila-

torens hastighed / ydeevne kan varieres. 

Opstalt A-A 

Indløb radondræn 
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Figur C. Sandfangsbrønd og separat brønd til ventilator. Tv.: Snit gennem begge brønde. Th.: Opstalt af indlø-

bene fra radondræn i sandfangsbrønden og afgrening med afkastrøret opad. 

 

Kontrolmålepunkter 

Det er vigtigt at kunne vurdere om radonsugsystemet i radondrænet fungerer. Dette skal helst ske så 

tidligt i processen som muligt, for i givet fald at kunne gribe ind. Derfor skal der etableres mindst tre 

kontrolpunkter, ved meget komplicerede eller store grundplaner eventuelt flere. Disse kontrolpunk-

ter skal muliggøre målinger til vurdering af, om der kan etableres den ønskede tryksænkning i selve 

radondrænet og i de yderste hjørner af det kapillarbrydende lag. 

 

Kontrol af tryksænkning i selve radondrænet 

Det ene kontrolmålepunkt etableres i radondrænet lige efter en af gennemføringerne gennem fun-

damentet, dvs. i trykkammeret, som dannes af husets ydervægsfundamenter. For at kunne måle tryk-

ket i selve radondrænet, kobles kontrolrøret fx på den faste del af røret, inden det føres ud af funda-

mentet. Røret af dette kontrolpunkt føres lufttæt igennem fundamentet og ind i sandfangsbrønden til 

ca. 10-20 cm under brønddækslen. Her proppes røret lufttæt af, når der ikke bliver målt. I dette måle-

punkt skal der tilstræbes en tryksænkning på mindst 100 Pa. 

 

Kontrol af udbredelsen af tryksænkningen til alle hjørner af det kapillarbrydende lag 

De øvrige kontrolmålepunkter etableres i de yderste hjørner af det kapillarbrydende lag. Der lægges 

åbne rør ind i det kapillarbrydende lag ca. 10 cm fra fundamenterne. Rørene føres lufttæt igennem 

fundamentet og ind i fx tagbrønde i nærheden. Rørene føres op til ca. 10-20 cm under brønddæks-

len, hvor de proppes lufttæt af, når der ikke bliver målt. Er der ikke brønde i nærheden, kan rørene 

eventuelt føres til ca. 20 cm under terræn, hvor de proppes lufttæt af. Ved behov for måling skal der 

graves ned til dem. I disse målepunkter skal der tilstræbes en tryksænkning på mindst 1-3 Pa.  

Opstalt A-A 

Indløb radondræn 
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Materialer 

Der anvendes materialer som beskrevet nedenunder eller materialer af tilsvarende kvalitet: 

 

Kapillarbrydende lag med høj porøsitet: 

- Coatede letklinkerkugler 10-20 mm 

 

Radondræn: 

- Stive drænrør ø 100/110 Wavin extreme  

- Bøjninger, faste fra Wavin extreme 

- Gennemføringer af radondræn gennem fundament i  

o Lukket PE-rør ø 110 mm 

o Gennemføringer tætnes med murgennemføring 

- Gennemføring af radondræn ind i sandfangsbrønden med en insitu påboring 

 

Sandfangsbrønd 

- Brønd af type Wavin ø 425 med vandlås 

- T-stykket til vandlås og afgrening til radonsug udføres i PE-rør ø 110 mm 

 

Ventilator 

- Variant A: fx motorrumsventilator fra Biltema (Art. 25-839) In-Line Blower 12 V eller tilsvarende 

- Variant B: fx S&P TD 160/100 Kanalventilator ø 100 mm eller tilsvarende 

 

Kontrolmålepunkter 

- http-rør med lille diameter (fx ø 50 mm).  

- Gennemføring udføres med en GT-ring på røret, som støbes ind i fundamentet på begge sider. 

 

Kontroller i og efter udførelsesfasen 

Følgende kræver ekstra opmærksomhed og kontrol under og efter udførelsen: 

Bygningsdel Beskrivelse af kontrolbehov Type kontrol 

Radondræn er 

lufttæt 

Gennemføringer gennem fundamentet er i lukket rør og udført 

lufttæt med manchet e.l. 

100 % kontrol 

Kontrolmåle-

punkter er 

etableret 

Kontrolmålepunkter er placeret.  

Rør er åbne i det kapillarbrydende lag. Gennemføringer er tæt-

net lufttæt ved fundamentet med manchet e.l. 

Kontrolmålerør er ført til en brønd eller et markeret sted i ter-

ræn til ca. 20 cm under terrænoverfladen. 

100 % kontrol 

Radonindhold 

i indeklimaet 

er under  

100 Bq/m³ 

Radonmåling til bestemmelse af den estimerede årsmiddelvær-

dig af radonindholdet i indeluften, se [4]. 

Afsluttende 

kontrol 

 


