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Abstract  

Radon in multi-family houses is the subject for this diploma work. The tenant-owner's 
association Tallmon owns two multi-family houses in Skogsbo, Avesta. Radon measurements 
have been made in these two buildings during the last winter. These results among with older 
radon results have been put in a table. In that table you can see that 18 of totally 26 
apartments sometimes had a level of radon that exceeds the threshold value of radon in 
buildings.  

Some extra short-time radon measurements have also been made. These short but continuous 
measurements give a clue how the level of radon in the air changes from hour to hour and 
how much radon the air contains in the summertime. In order to find the main source of radon 
some measurements of ventilation were also carried out. There were also made some 
measurements of radiation for example from material in walls.  

The result from the continuous radon measurements showed that the level of radon in the air 
varies during the hours. Some apartment’s had very high levels of radon and some other 
apartment’s hade quite low levels of radon. There were some factors that were same for all 
apartments. For example had windows been open during the measurement periods. This 
lowers the level of radon in the air. The measurements of the ventilation showed that there 
was a low outdoor air flow rate in the apartments. The air temperature was high in all 
apartments. The measurements of radiation showed that the outer walls gave off high 
emission of radiation. 

The measurement results from this diploma work confirm earlier results regarding high levels 
of radon over the limit value 200 Bq/m3 in many apartments. The levels of radon in the air do 
not tend to decrease with the height above the ground, which indicates that the building 
material blue porous concrete may be the main source in this case. 
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Sammandrag  

Radon i flerbostadshus är ämnet för detta examensarbete. Bostadsrättsföreningen Tallmon 
äger två flerbostadshus i Skogsbo, Avesta. I dessa två flerbostadshus har radonmätningar 
gjorts under den senaste mätperioden. Dessa mätresultat tillsammans med tidigare kända 
mätresultat har sammanställts i en tabell. Där går att avläsa att i 18 av totalt 26 uppmätta 
lägenheter har radonhalten någon gång varit över det gällande riktvärdet för radonhalt i 
bostäder. 

Det har även gjorts ett mindre antal kontinuerliga korttidsmätningar med hänsyn på radon. 
Detta dels för att få en bild av hur radonhalten ser ut på sommarhalvåret och dels se hur 
radonhalten varierar under ett dygn. För att finna den stora källan till radon i luften gjordes 
även mätningar av ventilationsflödet och gammamätning. Gammamätning visar om det finns 
blåbetong i något byggmaterial. Resultatet av samtliga korttidsmätningar var att radonhalten 
varierade under samtliga mätperioder. Vissa lägenheter hade väldigt höga halter av radon när 
istället andra lägenheter hade lägre radonhalter. Det alla hade gemensamt var att de hade haft 
fönster öppna under mätperioderna, vilket sänker radonhalten i luften. Lågt luftflöde var en 
annan gemensam faktor som alla lägenheter hade. Liksom att inomhustemperaturen låg högt. 
Blåbetong finns i båda fastigheterna och då i ytterväggarna.  

Mätresultaten inom detta examensarbete bekräftar tidigare resultat som innebär att man i 
många lägenheter har radonhalter över gällande riktvärde 200 Bq/m3. Radonhalterna tenderar 
inte alls att avta med höjden över mark, vilket antyder att blåbetongen kan vara den 
huvudsakliga källan i detta fall. 
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Förord 

Detta examensarbete avslutar min utbildning som Inneklimatingenjör 180 hp på Mälardalens 
högskola i Västerås. Examensarbetet har varit av storleken 15 hp vilket motsvarar 10 veckor. 
Examensarbetet omfattar främst radonmätningar i två flerbostadshus i Avesta kommun. 
Arbetet är av utredande typ och innefattar ett antal radonmätningar i ett antal utvalda 
lägenheter. Dessa mätningar har då av praktiska skäl skett utanför uppvärmningssäsongen 
som är den officiella mätperioden. Arbetet gick även ut på att sammanställa resultat från 
tidigare genomförda mätningar samt att jämföra dessa med de egna mätresultaten.   

 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Jan Ohlander, miljöinspektör på Avesta kommun. 
Han har bidragit med såväl material som kunskap inom ämnet radonmätningar.  

Jag vill även passa på att tacka Eddie Nielsen, Radonexperten, som har lånat ut mätutrustning. 

Examinator har varit Robert Öman, universitetslektor på Mälardalens högskola. 
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1 Enhetsförteckning 

Aktivt kol, poröst kol med egenskaper som gör att det kan ta åt sig luft eller vatten. 

Alfastrålning, den lägsta av strålningstyperna. Det är en joniserad strålning med alfapartiklar 
som har en kort räckvidd. Trots den korta räckvidden är det just denna strålning som bidrar 
mest till risken för lungcancer. 

Alunskiffer, en slags bergart som innehåller stora mängder av uran och andra metaller samt 
vissa mineraler. Det är uranet som gör det radioaktivt. 

Betastrålning, det mittersta av strålningsklasserna. Även den en positiv joniserad strålning 
men med betapartiklar. 

Blåbetong, byggmaterial av typen lättbetong (gasbetong) tillverkat delvis av alunskiffer. Har 
låg vikt och relativt goda värmeisolerande egenskaper. Lätt att känna igen på sin blågråa färg. 
Tillverkades mellan åren 1929 och 1975 och återfinns i många byggnader i Sverige. Är ökänt 
som det byggmaterial som avger mest radon till inneluften. 

Buller, oönskat ljud. 

Frånluften, den luft som lämnar lägenheten. 

Gammastrålning, den högsta av strålningsklasserna. Lik de andra strålningarna är även denna 
en positiv joniserad strålning. Ganska svårstoppad och kan jämföras med röntgenstrålning. 

Halveringstid, den tid det tar för ett radioaktivt ämne att bli hälften på radioaktiv. 

Joniserad strålning, den själva radioaktiva strålningen. De tre strålningarna alfa, beta och 
gamma. Det är en strålning som bildar joner vid kontakt med ämnen och material. 

Luftomsättningen, brukar anges som kvoten mellan uteluftsflöde och invändig volym i t ex 
en lägenhet. Att luftomsättningen t ex är 0,5 motsvarar inte att all luft ”byts ut” på 2 timmar, 
eftersom det även beror på hur luften rör sig inomhus. 

Radondotter, det ämne som uppstår när radon sönderfaller. Det finns flera olika radondöttrar, 
och det är alfastrålningen från sönderfallen av radondöttrar inne i lungorna som medför störst 
risk för lungcancer. 

Radondotterhalt, den mängd av radondöttrar som finns i luften. Radondotterhalten brukar 
vara mellan 20 % och 90 % av radonhalten. Radondotterhalten blir högre ju mer damm och 
rök som finns i inneluften, eftersom små partiklar i inneluften fungerar som bärare av 
radondöttrar. 

Radonhalt, den mängd av radon (radongas) som finns i luften. 

Sönderfall, när exempelvis radioaktiva ämnen bryts ner till mindre beståndsdelar. 

Termiska drivkraften, orsakar en tryckskillnad mellan inne- och uteluft som varierar i 
höjdled. Ökar med höjd- och temperaturskillnad. Medför ofta att man vintertid har undertryck 
i golvnivå och samtidigt övertryck i taknivå. Termiken är den primära drivkraften för 
självdragsventilation, men är normalt bara en störning när man har fläktstyrd ventilation. 

Tilluft, den luft som kommer in i lägenheten. 

Ädelgas, grundämne i gasform. Reagerar inte med andra material och är på så sätt stabila.
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2 Inledning 

Radon är en radioaktiv gas som saknar både färg och lukt. Den härstammar från uran, som är 
en naturprodukt och finns i vissa bergarter. På grund av detta finns radon i marken, i vatten 
som runnit genom urananrika bergarter samt även i vissa byggmaterial som till exempel 
betong och tegel som innehåller råvaror från marken i form av krossat berg eller lera.  

Radonet sönderfaller under en relativt kort tid. Under själva sönderfallet frigörs energi i form 
av strålning. Detta medför att radon som finns i inandningsluften sönderfaller i våra lungor 
och kan på lång sikt bidra till lungcancer. Radonmätningar bör utföras med jämna mellanrum 
för att försäkra sig om att radonhalten i sin bostad inte överstiger det riktvärde som fastställs 
av Socialstyrelsen. Skulle radonvärdet överstiga riktvärdet bör en lämplig radonsanerande 
åtgärd utföras. 

   

2.1 Syfte  

BRF Tallmon äger två flerbostadshus i Avesta kommun. Dessa är byggda i början av 1960-
talet och består sammanlagt av 74 st lägenheter. Det har utförts ett antal tidigare 
radonmätningar i dessa två fastigheter. Dessa mätningar visade att radonvärdena i uppmätta 
lägenheter låg över Socialstyrelsens riktvärde för radon i bostäder. Nya mätningar utfördes 
under mätsäsongen 2007-2008. 

Syftet med detta examensarbete har varit att sammanställa de nyare mätresultaten samt att 
jämföra dessa med de äldre mätresultaten.  

Syftet har även varit att med hjälp av ett antal kompletterande korttidsmätningar få fram ett 
antal mätvärden. Dessa mätvärden visar på vilken radonhalten ligger på sommartid och även 
hur radonhalten varierar under ett dygn. 

 

2.2 Frågeställning 

Hur skiljer sig radonvärdena mellan en vintermätning och en sommarmätning? 

Hur skiljer sig värdena mellan de olika våningsplanen? 

Är de kontinuerliga mätresultaten någorlunda lika i samma lägenhet? 
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2.3 Avgränsning 

Det finns uppskattningsvis upp emot en halv miljon bostäder i Sverige som behöver saneras 
mot radon. Många fastighetsägare saknar fortfarande kunskap om radon och hur det påverkar 
oss människor. Därför ingår ett stort kapitel i denna rapport med just basfakta om vad radon 
är, hur det kommer in i våra bostäder samt hur man kan sanera bort radonet från 
inomhusluften.  

I det här arbetet ingår flera kontinuerliga mätningar med fokus på just radon i bostäder, i detta 
fall omfattas två flerbostadshus med bostadslägenheter. Även ett antal mätningar av 
ventilationssystemet samt en mindre utredning av blåbetong i byggnadsdelar har genomförts. 
Det är sex stycken bostadslägenheter som har valts ut som objekt för ovannämnda mätningar. 
Även en sammanställning av tidigare utförda radonmätningar redovisas i tabellform. Då dessa 
tidigare radonmätningar är utförda under perioden oktober till april kommer de att jämföras 
med de kompletterande mätningarna som utförs i samband med detta arbete. Denna 
sammanställning utgör en bra grund för att studera nivåförändringar av radon dels mellan 
sommar- och vinterhalvåret men även nivåförändringar under ett dygn.  

Eftersom fastigheterna brukar kommunalt vatten har mätning av radon i vatten inte 
uppmärksammats i detta arbete. Kommunalt vatten har i princip alltid en helt försumbar 
radonhalt. Mätningar av radon omfattade bostadslägenheter ovan marknivå. De två 
fastigheterna är båda byggda med källarplan. Dessa källarplan är separat ventilerade. Några 
radonmätningar kommer dock inte att utföras i något av dessa källarplan. Men på grund av 
detta ska man inte bortse ifrån att ett visst bidrag till inomhusluften i ovanliggande lägenheter 
kan komma från markradon. Att mäta hur mycket radon som finns i källarplan samt i marken 
intill byggnaderna är en variant att kontrollera hur mycket bidrag som kommer från 
markradon. Några mätningar på just markradon intill byggnader ingår inte i detta arbete. 

I kapitlet som berör basfakta om radon kan man läsa om diverse radonåtgärder som kan 
användas vid ett behov av en radonsanering. Det har sedan en tid tillbaka varit ett känt 
problem att blåbetong finns i de två berörda fastigheterna. Förutom att det har nämnts att en 
förbättrad ventilation skulle kunna sänka höga radonhalter har andra eventuella åtgärdsförslag 
inte uppmärksammats. Detta främst på grund av tidsbrist. Vid behov av åtgärdsförslag 
hänvisas berörda fastighetsägare till kunniga och godkända konsulter inom radonsanering. 

 

2.4 Metodik 

För att få en djupare inblick i ämnet radon inleddes arbetet med att studera faktaböcker som 
innefattar radon. Ett stort faktakapitel skulle finnas med i rapporten. Även ett kapitel om 
självdragsventilation kompletterades då båda fastigheterna som berörs av detta arbete har just 
ett sådant ventilationssystem.  

BRF Tallmon äger två fastigheter med tillsammans 74 bostadslägenheter. I 14 av dessa 74 
lägenheter mättes årsmedelvärdet av radon under den senaste officiella mätperioden, det vill 
säga under oktober 2007 till april 2008. Med dessa 14 lägenheter som grund valdes ut sex 
stycken lägenheter som kom att utgöra mätobjekt för detta arbete. Dessa lägenheter valdes ut 
på grund av var de låg i byggnaden och hur de låg i förhållande till varandra.  

Då mätobjekten var klara informerades de boende i de sex lägenheterna och en tid som 
passade båda parter fastställdes. Vid själva utplaceringen av radonmätare mättes även 
ventilationsflödet samt gammastrålning från byggmaterial på ett par platser runt om i 
lägenheten. Radonmätningarna i varje lägenhet skulle ske i ett vardagsrum samt i ett sovrum. 
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Dessa mätningar skulle ske vardera under ett dygn. Hyresgästen flyttade själv om mätaren 
efter den första mätningen.  

Mätningar som genomfördes var då kontinuerliga korttidsmätningar på radon under en viss 
del av sommarhalvåret. Det gjordes även mätningar av ventilationsflödet samt mätningar med 
hänsyn på blåbetong i byggnadsdelar. Mätningen på ventilationsflödet skedde på frånluften 
och gammamätningen skedde på byggnadsmaterial. På kommunen finns tidigare mätresultat 
avseende exempelvis radon arkiverade. Samtliga tidigare kända mätresultat som fanns över 
dessa två fastigheter sammanställdes i en tabell. Även de egna mätningarna som utfördes i och 
med detta arbete finns med i denna tabell. Tanken var att följa radonvärdena genom årens 
lopp samt att denna tabell skulle kunna ligga till grunden för eventuella framtida 
åtgärdsförslag. Kommentarer om resultat och mätmetoder finns redovisade under rubriken 
diskussion. 

På kommunarkivet fanns byggnadsteknisk information att hämta. Det var först och främst 
ritningar över de båda fastigheterna. Det fanns även en teknisk information över 
byggnadsdelar och systemlösningar så som ventilation och uppvärmningssystem för varje 
fastighet. Ritningarna som var i pappersformat har ritats om med hjälp av AutoCAD. Dels för 
att bli lättare att läsa men också för att lättare kunna redovisas i rapporten. De tekniska 
beskrivningarna finns redovisade som bilagor 1-3. 
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3 Fakta  
Vad radon är kan vara oklart för många. För att skapa en större uppfattning om radon, dess 
konsekvenser och hur man kan bli av med radon i sin bostad, redovisas här nedan 
grundläggande fakta som kan vara bra att känna till. I de två aktuella fastigheterna används ett 
ventilationssystem av typen självdrag. Grundläggande kunskap om detta system kommer även 
det att redovisas under detta kapitel. 

3.1 Radon 

Radongasen är en ädelgas som härstammar från det radioaktiva ämnet uran. Uranet 
sönderfaller till radium som sedan i sin tur sönderfaller till radon. Radonet sönderfaller 
ytterligare ett par steg, först till så kallade radondöttrar och sedan till bly. Bly är i sin tur inte 
radioaktivt. Uran är en naturprodukt som finns i marken. Halten i bergarterna är varierande 
och den bergart som här i Sverige har allra högst halter av uran är alunskiffer.  

Eftersom radon är en gas så finns den i luften som är instängd nere i marken. På så sätt har 
olika markmaterial olika höga halter av radon. Radongasen är radioaktiv och saknar både färg 
och lukt. Både radon och dess radondöttrar har en relativt kort halveringstid. Radon har en 
halveringstid på ungefär 4 dygn. Radondöttrarna i sin tur har lite varierande halveringstid. De 
så kallade kortlivade radondöttrar har en halveringstid på några minuter när i stället de så 
kallade långlivade radondöttrar har en halveringstid på ett par dygn. I och med sönderfallet 
avges en viss typ av radioaktiv strålning. Strålningen kan vara av tre olika typer. Dessa tre 
typer kallas alfa-, beta- och gammastrålning. Alla tre kan på lång sikt vara bidragande till 
cancer. Eftersom halveringstiden för radon och dess radondöttrar är relativt kort bidar den till 
att mycket av dess sönderfall sker i våra lungor. Detta och i kombination med all den tid som 
vi människor spenderar inomhus kan risken öka att på lång sikt drabbas av lungcancer. 
Eventuell symptom av exempelvis lungcancer kan uppkomma 15-40 år fram i tiden.  

Hur radongasen tar sig in i en byggnad kan ske på flera olika sätt. Det kan exempelvis vara 
från marken under eller runt omkring en byggnad, från tappvatten eller från byggmaterial. 
(Clavensjö & Åkerblom, 2003) 

3.1.1 Radon i byggnader 

Den vanligaste orsaken till radon inomhus är att luft kommer via marken. Lufttrycket inne i 
en byggnad är oftast lägre än trycket i den omkringliggande marken och på så sätt söker sig 
markluften in i en byggnad. De flesta 
byggnader har på något sätt kontakt 
med marken. Det kan antingen vara 
med en källare, en platta på mark eller 
någon annan variant. Men vad som 
alla har gemensamt är att det finns 
vissa otätheter som bidrar till insläpp 
av markluft. Dessa otätheter kan till 
exempel vara sprickor i betong, otäta 
fogar mellan murstenar, otätade 
genomförningar i betongplatta etc. 
(Clavensjö & Åkerblom, 2003) 

Figur 1. Exempel på hur radon tar sig igenom   
grundkonstruktioner. (www.byggledarna.se, 2008) 
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Radon i vatten kan överföras till luft och därmed bidra till radonhalten i inneluften i och med 
att tappvatten på något sätt rörs om, exempelvis i en diskmaskin eller när man duschar. 
Gränsvärdet för ett otjänligt dricksvatten ligger på 1000 Bq/liter. (www.ssi.se, 2008-04-28) 

Alunskifferbaserad blåbetong är ett byggmaterial med egenskaper som gör den både lätt och 
isolerande. På grund av att den innehåller alunskiffer innehåller den radonhaltigt material. 
Radonet i blåbetongen kan bidra till ganska höga halter av radongas i inomhusluften. 
(Clavensjö & Åkerblom, 2003). Detta material tillverkades mellan åren 1929 och 1975 och 
återfinns i många byggnader i Sverige. En sammanställning av tidigare tillverkare finns i 
tabell 1. 

Radonhalten i inomhusluften håller inte ett konstant nivå under hela tiden Tvärtom så varierar 
radonhalten väldigt mycket. Det är inte bara i själva byggnaden som helhet utan även från 
rum till rum. Bara under ett dygn kan radonhalten skifta väldigt mycket. Det som påverkar 
detta är till exempel att dörrar och fönster öppnas och stängs. En köksfläkt eller en 
frånluftsfläkt i ett badrum som används då och då under dygnet har en viss betydelse. Även 
eldning i en öppen spis kan ha en viss påverkan. Beroende på vilket ventilationssystem som 
bostaden har kan även väder och vind bidra till variationer av radonhalten inomhus. 
(www.radonit.se, 2008-06-24) 

 

 
 Figur 2. Radonhaltens variation med tiden. (www.radonit.se, 2008) 

 

Radonhalterna inomhus i flerbostadshus är i genomsnitt lägre än i småhus vilket bland annat 
förklaras av följande två skillnader: 

• Det genomsnittliga uteluftsflödet är högre i flerbostadshus än i småhus, vilket ger en större 
utspädning och därmed lägre radonhalt i flerbostadshus oavsett källa till radonet. 

• Lägenheter i flerbostadshus har i genomsnitt betydligt mindre markkontakt än småhus, 
vilket medför mindre genomsnittligt tillskott från markradon i flerbostadshus. Dessutom är 
källarvåningen i flerbostadshus oftast mer åtskild från bostadslägenheterna, och detta 
gäller både lufttäthet och ventilationssystem. 

Eftersom markradon är den dominerande källan till radon i de flesta byggnader, så blir ofta 
radonhalten som högst i källaren eller på bottenvåningen om källare saknas. Radonhalten på 
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grund av markradon tenderar sedan att sjunka för varje våningsplan upp från marken.  (Öman, 
2008)  

 Tabell 1. Tillverkningsplatser av radonhaltiga byggmaterial. (www.ssi.se, 2008) 

Fabrik Driftsperiod Typ av produkt 
Uran-238/ 
radium-226, Bq/kg 

Gamma- 
strålning µSv/h 

Borensberg 1936-1968  Väggelement  ca 1 200 0,4-0,5 

Yxhult norra 1929-1959 
Bjälklag, takelement 
Armerade element, 
block 

ca 1 600 
 
1 250-1 350 

0,4-0,6 

Yxhult södra 1947-1975 
Armerade element, 
block 

1 250-1 350 0,4-0,6 

Falköping 1930-1974 Oarmerade produkter 1 900-2 300 0,5-1,0 

Uddagården 1955-1974 Oarmerade produkter ca 2 400 0,5-1,0 

Skövde, Durox 1929-1968 Alla typer ca 1 500 0,5-0,7 

Grönhögen, Öland 1943-1972 Oarmerade produkter ca 670 0,25-0,35 

Olika tillverkare  1975- Sandbaserad lättbetong ca 15 < 0,1 



 

13 

3.1.2 Radonåtgärder 

Det finns en rad olika åtgärder att ta till för att sanera bort den höga halten av radongas som 
finns inomhus. Vilken åtgärd som bör väljas är oftast beroende av vilken slags radonkälla man 
har. Enkla metoder är att åtgärda otätheter mot marken. En annan åtgärd kan vara att öka 
luftomsättningen i en bostad, t.ex. genom att förbättra ventilationssystemet. Den finns även 

andra större och mer kostsamma metoder att ta till. 
Exempelvis om radonet kommer från markluften 
kan man använda t.ex. radonsug eller en 
radonbrunn.  

En radonsug suger upp den närliggande markluften 
under byggnaden, upp genom ett rör och släpper 
sedan ut den i fria luften, allt detta utan att blanda 
markluften med inomhusluften. På så sätt minskas 
mängden markluft som kommer in i byggnaden. 
(Clavensjö & Åkerblom, 2003) 

  

Figur 3. Exempel på radonsug i en källare. (www.byggledarna.se, 2008) 

 
En radonbrunn är, som den heter, en brunn som grävs bredvid en byggnad. Brunnen fylls med 
genomsläppligt material, oftast singelgrus. I toppen på brunnen monteras en sugfläkt som har 
för uppgift att skapa ett lägre tryck i brunnen än vad trycket är i marken intill byggnaden. På 
så sätt transporteras radon i markluften i första hand upp genom radonbrunnen och ut i den 
fria luften. En sådan brunn kan i vissa fall klara av att sänka trycket under flera intilliggande 
bostäder. Det som bör tänkas på vid en användning av radonbrunn eller radonsug är att dessa 
åtgärdsvarianter kan bidra till att andra bostäder som ligger i närheten kan få förhöjda 
radonhalter i sina bostäder. Detta på grund av att luften ”dras” med från ett större och djupare 
markområde. 

Har man höga halter av radon i vatten kan avlägsna detta med hjälp av att vattnet rörs om och 
luftas innan det tas i bruk. En annan åtgärd kan vara att filtrera vattnet med hjälp av aktivt kol.  

Om radonkällan är byggmaterialet kan detta bytas ut. I vissa fall kan det räcka med att 
använda speciellt framtagen färg eller tapet för att minska radonhalten i inomhusluften. Men 
den enklaste och den vanligaste åtgärden mot blåbetong är att förbättra ventilationen. Den 
vanligaste radonåtgärden oavsett radonkälla är att förbättra ventilationen. En tumregel är att 
en fördubbling av luftomsättningen ger en halvering av radonhalten i inomhusluften. 

För att kontrollera vilken radonhalt som kan finnas i 
luften finns flera mätmetoder. Själva mätperioden 
bör ligga runt 2 månader och ske under någon gång 
under den officiella mätperioden som är mellan 1 
oktober till 30 april. Mätresultatet redovisas i 
Bq/m3. Den vanligaste mätmetoden är att använda 
en liten dosa med s.k. spårfilm. I denna dosa lämnar 
alla sönderfall från både radon och dess 
radondöttrar ett litet spår på en film. Antalet spår 
räknas i ett mätlabb. (Clavensjö & Åkerblom, 2003) 

 Bild 1. Mätdosa med spårfilm.  
(www.helsingborg.se, 2008) 
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Halten radon som finns i inomhusluften bör inte överstiga ett visst riktvärde. Detta 
riktvärdevärde utfärdas av Socialstyrelsen och ligger i dagsläget på 200 Bq/m3. (www.ssi.se, 
2008-04-28) 

3.1.3 Radonmätning genom tiderna 

Redan i början på 1900-talet fann engelska forskare höga halter av joniserad strålning från 
vissa byggnadsmaterial i bostäder. Även i Sverige gjordes ett visst antal mätningar vid 
ungefär samma tidpunkt. Men det gick ända fram till början av 1950-talet innan intresset för 
att göra mer omfattande mätningar av strålning i bostäder ökade.  

Resultatet av ett större antal mätningar var att man fann stora mängder radon från 
byggnadsmaterial som bestod av s.k. blåbetong. Man konstaterade även att en dålig 
luftväxling av inomhusluften bidrog till höga halter av radon i byggnader.  

Mellan åren 1969-70 mätte Statens strålskyddsinstitut (SSI) radonhalten i ett antal gruvor runt 
om i Sverige. Dessa resultat jämfördes med gruvarbetarnas hälsoundersökningar. Det man 
fann var att det fanns ovanligt många lungcancerfall bland gruvarbetarna. Liknande samband 
fanns även för gruvor i andra länder. Detta ledde senare till slutsatsen att radon ökar risken för 
lungcancer. I och med detta ökade antalet undersökningar och mätningar gällande radon, 
främst i bostäder. (Clavensjö & Åkerblom, 2003) 

Fram till år 2000 har ansvaret att utföra radonmätningar legat hos kommunerna, oftast den 
lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Men från och med år 2000 lades detta ansvar över på 
fastighetsägaren.  

År 1981 infördes ett gränsvärde för hur stor halt av radon som får finnas i inomhusluften. 
Gränsvärdet har varierat genom åren, se tabell 2. Den senaste ändringen kom så sent som i juli 
2004. Då ändrades även gränsvärdet till ett riktvärde. (www.ssi.se, 2008-04-28) 

De bostäder som har en radonhalt som överstiger det aktuella gränsvärdet bör, enligt                
9 kap. 9 § miljöbalken 1998:808, vidta de åtgärder som krävs för att undanröja olägenheter för 
människors hälsa. När man utför åtgärder för att sänka radonhalten i en bostad kan man som 
fastighetsägare få ett visst ekonomiskt stöd, detta gäller dock inte flerbostadshus. Detta stöd 
sköts av länsstyrelsen och har sett olika ut genom åren. Den som utför en åtgärd för att sänka 
radonhalten i en byggnad är ofta en anlitad konsult. Åtgärden är beroende av t.ex. radonkälla, 
byggnadens placering osv. 

Radon finns i länder över hela världen, men det är de nordiska länderna som tillhör de länder 
med högre halter av radon. Detta beror dels på att berggrunden innehåller större mängder 
uranhaltiga bergarter. Dessutom medför det nordiska klimatet att bostäderna behövs värmas 
upp under främst de kalla årstiderna. Den livsstil som levs i dag medför att de nordiska 
människorna spenderar mer tid inomhus och då ofta i byggnader med ett dåligt 
ventilationssystem. Alla dessa faktorer spelar en betydande roll för radonhalten inomhus. 
Genomsnittet i Sverige ligger på drygt 110 Bq/m3 och genomsnittet för Finland ligger på 
ungefär 120 Bq/m3. Dessa värden kan jämföras t.ex. med Frankrike eller Italien där 
medelvärdet för radon i bostäder ligger mellan 65–75 Bq/m3. (Clavensjö & Åkerblom, 2003) 
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 Tabell 2. Variation av radongränsvärdet gällande inomhusluft genom årens lopp. (Sammanställd tabell utifrån      
fakta ur Clavensjö & Åkerblom, 2003). Se enhetsförteckning för skillnad mellan radonhalt och 
radondotterhalt. 

Årtal Halt 
(Årsmedelvärde) 

Ny byggnad  
(Bq/m3) 

Bef. byggnad 
(Bq/m3) 

Arbetsplats 
(Bq/m3) 

Typ av värde 

1981-01-01 Radondotterhalt 70 400 - Gränsvärde 

1990-06-01 Radondotterhalt 70 200 - Gränsvärde 

1994-01-01 Radonhalt 200 400 - Gränsvärde 

1997 Radonhalt 200 400  400 Gränsvärde 

2004-07-01 Radonhalt 200 200 400 Riktvärde 

Se enhetsförteckning för skillnad mellan radonhalt och radondotterhalt. 

3.2 Självdragsventilation  

Självdragsventilation är en vanlig ventilationstyp i äldre byggnader. Det innehåller inga 
mekaniska apparater vilket medför att det är ett näst intill helt ljudlöst system. Drivkraften 
som bidrar till ett ventilationsflöde är den så kallade termiska drivkraften. Det är i grova drag 
temperaturskillnaden utomhus och inomhus som gör så att det blir ett luftflöde. Kall 
obehandlad uteluft kommer in genom tilluftsventiler som oftast finns monterade vid fönster i 
sovrum och vardagsrum. Den kallare uteluften har tyngre densitet än den varma 
inomhusluften. På så sätt hamnar den kallare luften mot golvet och den varmare luften lägger 
sig ovanpå. Eftersom frånluftsventiler sitter högt upp på väggar eller i tak kan den varma 
luften på så sätt ta sig ut ur en byggnad. Då äldre byggnader ofta hade ett 
uppvärmningssystem med någon slags panna och en skorsten byggdes frånluftskanaler in i 
skorstenen.  

På grund av att systemet styrs av väderförhållanden kan ventilationsflödet variera mycket 
under årstiderna. På vintern fungerar ventilationen i ett självdragshus bäst då utetemperaturen 
är som lägst. Även olika slags väderlekar har betydelse för luftflödet. Om det blåser hårt ute 
kan detta i vissa fall bidra till att uteluft pressas ner genom frånluftskanalerna. Det vill säga att 
uteluften kommer in genom frånluftsventilerna och går ut genom tilluftsventilerna. De flesta 
kök har en spisfläkt monterad. När denna fläkt används ger den ett visst forcerat luftflöde. 
Detta flöde kan medföra att ett bakdrag uppstår i en annan kanal. Ett självdragssystem har 
som allt annat både sina för- och nackdelar.  

Fördelarna är att systemet är så gott som underhållsfritt och 
billigt. Det avger inget buller. Nackdelarna är att det inte 
går att justera luftflödet. Det kan vara svårt att få en 
behaglig inomhustemperatur. Det kan även vara svårt att få 
någon hög kvalitet på inomhusluften. (Warfvinge, 2003) 

Viktiga rekommendationer och föreskrifter om luftflöden i 
lokaler går att hitta i Boverkets byggregler (BBR). Där 
finner man exempelvis vilka luftflöden som måste hållas 
samt vilka funktioner som bör finnas beroende på 
utrymme. Se exempel på luftflödesbehov i bilaga 4. 

  

Figur 4. Självdragsventilation. 
(www.jonkoping.se, 2008) 
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4 Beskrivning av flerbostadshusen  

BRF Tallmon äger två flerbostadshus i Skogsbo, Avesta. Den ena fastigheten ligger på 
Emblastigen 2 A-E och innehåller 41 st lägenheter och ett källarplan. Den andra fastigheten 
ligger på Heimdalstigen 6 A-D och består av 33 st lägenheter och även här ett källarplan. 
Båda fastigheterna har tre våningsplan ovanpå varandra och i denna rapport räknas det 
understa våningsplanet som bottenplan.  

Dessa två fastigheter byggdes år 1961. Ventilationssystemet i båda fastigheterna är av typen 
självdragssystem. I ett antal lägenheter har mindre frånluftsfläktar installerats då främst i 
utrymmen som WC/dusch. Eftersom dessa fläktar normalt endast är i bruk under en kort tid 
per dygn så bör inverkan på det genomsnittliga uteluftsflödet vara begränsat. Det bör noteras 
att spisfläktar inte räknas in i ventilationssystemet. Inverkan av frånluftsfläktar och spisfläktar 
är alltså helt beroende av boendevanor, och skulle kunna vara en liten delförklaring till 
skillnader mellan olika lägenheter. Uppvärmningssystemen består av vattenburna radiatorer. 
Båda fastigheterna är betongbyggnader med fasadtegel. Övrig teknisk beskrivning om de båda 
fastigheterna finns som bilaga 1-3. Det är sedan tidigare känt att båda fastigheterna innehåller 
en viss mängd blåbetong. Ett antal tidigare radonmätningar har haft årsmedelvärde som 
överstigit 200 Bq/m3.  

Då lägenheterna är av typen insatslägenheter har de boende stora möjligheter att på ett eller 
annat sätt ändra eller bygga om i sina lägenheter. Detta kan medföra att exempelvis gamla 
tapeter rivs ner och ersätts av nya tapeter. Eller tvärtom att nya tapeter tapetseras utanpå 
gamla tapeter. Sådana ingrepp kan ha en viss betydelse exempelvis för radonbidraget från 
byggmaterial till inomhusluften. I vissa fall har lägenheter tilläggsisolerats och extra 
tilluftsventiler installerats. Även sådana ändringar har en viss betydelse för inomhusklimatet.  

Ett antal radonmätningar i dessa fastigheter har genomförts under årens lopp. Dessa finns 
redovisade i tabell 9, under rubriken Resultat från sammanställning av tidigare mätningar. 

 
 Figur 5. Vykarta i skala 1:1000 över 41:1 Heimdalstigen 6 A-D  

 och 42:1, Emblastigen 2 A-E. (AutoKA-Vy, juni 2008) 
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 Bild 2. Östra fasaden Emblastigen 2 A-E. Taget från söder. 

 
 

 
 

    Bild 3. Östra fasaden Emblastigen 2 A-E. Taget från norr. 
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   Bild 4. Norra fasaden och den östra gaveln Heimdalstigen 6 A-D. Taget från öster. 

 
 

 
 

   Bild 5. Norra fasaden och den västra gaveln Heimdalstigen 6 A-D. Taget från väster.  
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5 Metod och material 

Enligt SSI´s (Statens strålskyddsinstitut) informationsblad ”Metodbeskrivning för mätning av 
radon i bostäder, i 2005:01” är fastighetsägaren för ett flerbostadshus ansvarig för att mätning 
sker i minst 20 % av lägenheterna per bostadsplan. BRF Tallmon har under mätperioden 
080120-080428 gjort mätningar i 14 av sina 74 lägenheter. Dessa radonmätningar skedde då 
med spårfilmsdosor. Förutom BRF Tallmons egna radonmätningar har, i och med detta 
examensarbete, ett antal kompletterande mätningar genomförts. Dessa kompletterande 
mätningar har då skett i sex stycken av dessa 14 lägenheter. Tre lägenheter i vardera 
fastigheten. Vilka dessa sex lägenheter är finns inringade på bilaga 5 .  

De lägenheter som blev aktuella för kompletterande mätningar är valda utifrån dess placering 
i byggnaden. Det är lägenheter som ligger på gavlarna och är placerade i olika våningsplan. 
Detta dels för att det är just gavellägenheterna som är det mest utsatta för blåbetong. Och dels 
för att jämföra olika våningsplan med varandra. Det har även gjorts kompletterande mätningar 
i två lägenheter som inte ligger på gavlarna. Detta för att jämföra med en lägenhet som inte är 
placerad på gaveln.  

De kompletterande mätningarna har utförts med hänsyn på radon, ventilation och blåbetong. 
Med hänsyn på radon i inomhusluften gjordes två så kallade kontinuerliga korttidsmätningar i 
varje lägenhet. Dessa mätningar låg vardera på ett dygn och genomfördes i ett vardagsrum 
och i ett sovrum. En kontinuerlig mätning registrerar ett mätvärde en gång i timmen. På så sätt 
kan man studera hur radonhalten i luften varierar med tiden. 

Mätningen av ventilationsflödet genomfördes på frånluften. Denna mätning talar om hur stort 
flöde som passerar ut genom frånluftsventilerna. Genom att summera lägenhetens 
frånluftsflöde får man fram hur stor luftmängd som passerar genom lägenheten. En annan 
metod att mäta hur bra ventilationssystemet fungerar i en lägenhet är att beräkna de så kallade 
specifika luftflödet. Detta går till så att man dividerar frånluftsflödet med lägenhetens volym. 
På så sätt får man fram hur många luftväxlingar som sker i lägenheten per timme. Ett 
riktmärke är att det specifika luftflödet bör ligga runt 0,5 oms/h. Att luftomsättningen t ex är 
0,5 motsvarar inte att all luft ”byts ut” på 2 timmar, eftersom det även beror på hur luften rör 
sig inomhus. Man kan här komma in på begrepp som ventilationseffektivitet och luftutbytes-
effektivitet, men detta har inte studerats i det här examensarbetet. 

En gammamätare användes för att kontrollera om det fanns spår av blåbetong i fastigheten. 
Samtliga mätningar med gammamätaren genomfördes på insidan av ytterväggarna, på 
inneväggar, golv och innertak i lägenheterna.  

Ritningar över lägenheterna är hämtade från kommunens arkiv. Dessa planritningar har 
reviderats med hjälp av ritprogrammet AutoCAD för att kunna presenteras i samband med 
mätresultat. Nedanstående mätutrustning användes vid de kompletterande mätningarna. 
Mätresultat redovisas under rubriken Mätresultat från kompletterande mätningar. 
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5.1 Radonmätare R1 

Denna radonmätare är en så kallad kontinuerlig 
radonmätare.  Mätningen startar i samma stund som 
apparaten kopplas till strömnätet, likaså stoppas 
mätningen när apparaten kopplas från strömnätet. 
Mätaren registrerar ett värde varje timme och på så sätt 
kan man få en uppfattning om hur radonvärdet varierar 
med tiden. 

Mätning sker på två olika platser per lägenhet. Dessa 
mätningar är vardera på ungefär 24 timmar. Rummen 
som bör mätas är sovrum och vardagsrum.   

  Bild 6. Kontinuerlig radonmätare. 

 

5.2 Gammamätare 

Denna mätare registrerar gammastrålningen från 
exempelvis byggmaterial. Mätaren är batteridriven och ger 
ett värde direkt på en display. På grund av givarens tröghet 
tar det omkring en minut att få ett pålitligt värde. Ett 
uppmätt värde som ligger mellan 0,3-1,2 µSv/h visar på att 
det med stor sannolikhet finns blåbetong i byggnaden. 

Gammamätaren som användes var Radalert 50. Den ser 
likadan ut som mätaren på bild 7. 

 

   

Bild 7. Gammamätare.                  
(www.medcom.com, 2008) 

5.3 Ventilation 

Mätning av ventilation görs med hjälp av ett så kallad luftflödesmätstos. Det är en tratt som 
placeras över en frånluftsventil. Lufthastigheten som går igenom tratten mäts med ett 
termoelement, som även talar om luftens temperatur. Termoelementet är kopplat till en 

avläsningsapparat som visar 
lufthastighet och 
lufttemperaturen på en 
display. Flödet, som 
redovisas i m3/h, avläses i ett 
diagram som är fäst på 
tratten. Ingångsdata är då 
lufthastigheten. Under själva 
mätningen av luftflödet skall 
dörrar och fönster vara 
stängda. 

Bild 8. Mätstos för luftflöde.  Bild 9. Avläsningsapparat                                              
med termoelement. 
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6 Resultat 

Som tidigare nämnts har egna kompletterande mätningar genomförts i sex stycken lägenheter. 
Mätresultaten från dessa redovisas här nedan under rubriken 6.1 Mätresultat från egna 

kompletterande mätningar. Medelvärde för varje lägenhet med kompletterande 
radonmätningar finns även redovisade i tabell 9 under rubriken 6.2 Resultat från 

sammanställning av tidigare mätningar. I tabell 9 redovisas även sammanställningen av 
tidigare kända radonmätningar över de två fastigheterna. Resultaten diskuteras även under 
rubriken Diskussion.  

6.1 Mätresultat från egna kompletterande mätningar 
Under denna rubrik redovisas mätresultat från de kompletterande mätningarna med hänsyn 
främst på radon och ventilation. Då det sedan tidigare var känt att blåbetong bara fanns i 
ytterväggarna stärktes detta med att övriga byggnadsdelar inte gav några höga utslag med 
hänsyn på strålning. Mer om detta går att finna under rubriken 7.2 Resultatdiskussion från 
kompletterande mätningar. 

Samtliga diagram under denna rubrik redovisar uppmätt radonhalt. Det bör noteras att man 
inte ska blanda ihop de två graferna i eftersom de har mäts under två olika dygn. Ett grovt 
streck i diagrammen markerar det nu rådande riktvärdet för radon i bostäder. Vart 
radonmätaren placerades i varje lägenhet finns markerade med RM på varje planritning.  

Ordningen som resultaten redovisas i är den samma som mätningarna genomfördes. 
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 Heimdalstigen 6D 

 Lägenhetsnummer: 229-230 

 

Lägenheten ligger på den västra gaveln på det första våningsplanet. Lägenheten är en 
sammanslagning av en större och en mindre lägenhet. Den totala boytan uppgår till 98,7 m2. 

I nuläget kommer tilluften in genom sovrummet, rum 1 och rum 2. Frånluften går ut genom 
WC 1 och WC 2. En spisfläkt finns monterad i köket men denna räknas inte in i det befintliga 
ventilationssystemet. Det har tidigare funnits ytterligare två tilluftsventiler, en i det nuvarande 
köket och en i det tidigare köket, det vill säga rum 1 på planritningen. I köket har en spisfläkt 
anslutits till denna kanal och i rum 1 har den murats igen. Mätning av ventilationsflödet och 
gammastrålning utfördes den 14 maj 2008 kl 18:30. Vädret under mätperioderna bestod av 
soliga varma dagar när istället nätterna var ganska kyliga.  

 
     Figur 6. Planritning över lägenhet 229/230. 

Den första radonmätningen genomfördes i rum 3 och varade under perioden 14-15 maj och 
den andra radonmätningen i skedde i sovrummet och varade mellan den 15 och den 16 maj. 
Tiden för varje mätning skulle ligga på ungefär 24 h. Resultat av dessa radonmätningar 
redovisas här nedan i ett diagram.   
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 Diagram 1. Resultat från radonmätning i lägenhet 229/230. 

 
Det man kan se i diagrammet är att kurvan är väldigt hackig vilket beror på flera anledningar. 
En kan vara att vindar trycker in luft genom tilluftsventiler. En annan kan vara att fläkt i kök 
slås på eller av. Att dörrar eller fönster öppnas eller stängs eller rentav står öppna har även det 
en stor betydelse. Det går ända att avläsa viss information utifrån diagrammet. Exempelvis att 
eventuellt har ett fönster stått på glänt i sovrummet under den första delen av natten. För att 
sedan stängas vid någon gång tidigt på morgonen. Detta skulle kunna påverka så att värdena i 
sovrummet stiger markant. En någorlunda liknande utveckling sker i rum 3. Vilket kan bero 
av samma anledning. Medelvärden för denna mätning låg på 201 Bq/m3 i vardagsrum och på 
288 Bq/m3 i sovrum. För hela lägenheten låg medelvärdet vid dessa mätningar på 245 Bq/m3. 

Mätning av ventilationsflödet i lägenheten utfördes på frånluften. De frånluftsventiler som 
kunde noteras fanns på WC1 och WC2. Dessa gav ett flöde på 3,6 l/s respektive 4,2 l/s. Det 
specifika luftflödet uppgick till 0,12 oms/h. Om detta värde stämmer någorlunda så är 
uteluftsflödet alldeles för lågt i förhållande till det ungefärliga minimivärdet 0,5 oms/h. Ett så 
lågt specifikt uteluftsflöde som 0,12 oms/h är oacceptabelt av flera skäl såsom lukt, 
luftfuktighet, eventuella besvär av föroreningar i inneluften och luktlösa föroreningar såsom 
radon. Värdet 0,12 oms/h måste dock tolkas mycket försiktigt eftersom det bara handlar om 
momentanmätningar vid frånluftsdon, och det verkliga specifika uteluftsflödet som 
genomsnitt under längre tid kan av olika orsaker vara högre. Om byggnadshöljet har bristande 
lufttäthet kan t ex luftläckningen motsvara ett ganska högt och mycket varierande 
uteluftsflöde, och det gäller naturligtvis alla lägenheter. 

    Tabell 3. Mätresultat av lufttemperatur och luftflöde i lägenhet 229/230. 

Boyta: 98,7 kvm n   
Takhöjd: 2,5 m (oms/h)   
Volym: 246,8 kbm 0,122   

          

Ventilationssystem:   Självdrag       

          

  Lufttemp Lufthastighet  Flöde  Flöde  

  (°C) (m/s) (kbm/h) (l/s) 

FL WC 1: 23,1 0,85 13 3,6 

FL WC 2: 24 1 17 4,7 

Tot:     30   
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Heimdalstigen 6A 

 Lägenhetsnummer: 204. 

 

Lägenheten ligger på den östra gaveln på det andra och översta våningsplanet. Lägenheten har 
2 rum och kök. Den totala boytan ligger på 58 m2. 

En spisfläkt finns monterad i köket. Inne på WC finns en liten frånluftsfläkt av typen PAX 
installerad i taket. I nuläget kommer tilluften in genom ventiler vid fönster i vardagsrum och 
sovrum. En tilluftsventil finns även i köket men användes inte vid mättillfället. Frånluften går 
ut genom WC. Vädret under mätperioderna bestod av soliga varma dagar när istället nätterna 
var ganska kyliga. Mätning av ventilationsflödet och gammastrålning utfördes den 20 maj 
2008 kl 17. Här nedan visas en planritning över lägenheten.  

 

 
   Figur 7. Planritning över lägenhet 204. 

 
 

Radonmätningarna skedde vardera under ett dygn. Den första genomfördes i vardagsrum och  
mätte under perioden 20-21 maj och den andra mätningen i skedde i sovrummet och varade 
mellan den 21 och den 22 maj. Tiden för varje mätning skulle ligga på ungefär 24 h. Resultat 
av dessa radonmätningar redovisas här nedan i ett diagram.  
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 Diagram 2. Resultat från radonmätning i lägenhet 204. 

 
Sovrummet har ett allmänt högt värde under hela mätningen. Det börjar högt, sjunker något 
men håller sig ändå kvar på en mycket hög nivå. Detta kan bero på att sovrummet är ganska 
litet och att dörren till sovrummet kanske ofta står stängd. I vardagsrummet börjar istället 
värdet lägre men stiger sedan under en längre period. Detta kan med stor sannolikhet bero på 
att en dörr till balkong eller att ett fönster har stått öppet. I stora drag kan man även se att 
förutom att kurvorna ligger på olika nivåer så påminner de lite om varandra. Detta kan visa en 
någorlunda naturlig variation av radonhalten under ett dygn på försommaren. Medelvärdet för 
radonhalten i denna lägenhet låg på 556 Bq/m3 i vardagsrum och 782 Bq/m3 i sovrum. För 
hela lägenheten låg medelvärdet  på 660 Bq/m3 vid dessa mätningar.  

Mätning av ventilationsflödet i lägenheten utfördes på frånluften. Det enda frånluftsventiler 
som kunde noteras fanns på WC. I denna frånluftsventil hade en frånluftsfläkt installerats. 
Under mätning var fläkten avstängd vilket den med stor sannolikhet även är under största 
delen av dygnen. Flödet som kunde uppmätas genom frånluftsventilen låg på 9,2 l/s. Detta 
värde ligger nära det ventilationsflöde som bör finnas vara på en toalett och duschutrymme. 
Men detta värde kan vara en aning missvisande då det stod en balkongdörr något på glänt.  
Men eftersom det var den enda frånluftsventilen blev luftflödet något lågt i lägenheten. Det 
specifika luftflödet uppgick till 0,23 oms/h.  

   Tabell 4. Mätresultat av lufttemperatur och luftflöde i lägenhet 204. 

Boyta: 58 kvm n   
Takhöjd: 2,5 m (oms/h)   
Volym: 145,0 kbm 0,23   

          

Ventilationssystem:   Självdrag       

          

  Lufttemp Lufthastighet Flöde Flöde 

  (°C) (m/s) (kbm/h) (l/s) 

FL WC: 22,3 1,6 33 9,2 

Tot:   33  
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 Heimdalstigen 6C 

 Lägenhetsnummer: 224 

 

Lägenheten ligger på det andra och översta våningsplanet. Lägenheten är av genomgående typ 
och ligger någorlunda mitt i huset. Den har två ytterväggar, en mot söder och en mot norr. 
Lägenheten består av 3 rum och kök. Den totala boytan ligger på 77,4 m2. 

En spisfläkt finns monterad i köket. I övrigt består ventilationsdonen av vanliga ventiler. I 
nuläget kommer tilluften in genom rum 1, rum 2 och sovrum. En tilluftsventil finns även i ett 
av skåpen i köket men denna ventil hålls i nuläget stängd. Frånluften går ut genom WC.  

Vädret under mätperioderna bestod av soliga varma dagar. Nätterna har även de börjat bli 
varmare. Mätning av ventilationsflödet och gammastrålning utfördes den 22 maj 2008 kl 18. 
Nedan visas en planritning över lägenheten.  

  Figur 8. Planritning över lägenhet 224. 
 
 
Radonmätningarna skedde även denna gång under två dygn. Den första mätningen 
genomfördes i rum 2 och varade under perioden 22-23 maj och den andra mätningen som 
skedde i sovrummet och varade mellan den 23 och den 24 maj. Resultat av radonmätningarna 
redovisas här nedan i ett diagram.  
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  Diagram 3. Resultat från radonmätning i lägenhet 224. 

 
Kurvan för sovrum börjar ganska högt med hänsyn till övrig kurva. Värdet stiger under två 
omgångar men för att sedan dimpa ganska brant och för första gången gå under riktvärdet på 
200 Bq/m3. Detta beror förmodligen på att man har låtit ett eller flera fönster eller dörrar stått 
på glänt för att vädra ur lägenheten. I rum 2 börjar istället radonvärdet lägre men stiger sedan 
långsamt under så gott som hela tiden. Det låga värdet i början kan eventuellt bero på att 
spisfläkten har varit i bruk. Detta och i kombination med ett öppet fönster skulle kunna sänka 
radonhalten avsevärt. I stora drag kan man även här se att de två första tredjedelarna följer 
någorlunda samma mönster. Vilket kanske kan vara en vanlig förändring av radonvärdet 
under ett dygn. Medelvärdet i rum 2 låg på 276 Bq/m3 och för sovrummet låg medelvärdet på 
343 Bq/m3. Dessa mätningar gav ett medelvärde på 313 Bq/m3 för hela lägenheten.  

Mätning av ventilationsflödet i lägenheten utfördes på frånluften. Det fanns en frånluftsventil 
som kunde noteras. Den fanns på WC. Luftflödet som kunde uppmätas låg på 2,8 l/s. Detta 
värde var väldigt lågt eftersom det var den enda frånluftsventilen. En följd av detta är att det 
specifika luftflödet inte blev högre än 0,05 oms/h.  

 

   Tabell 5. Mätresultat av lufttemperatur och luftflöde i lägenhet 224. 

Boyta: 77,4 kvm n   
Takhöjd: 2,5 m (oms/h)   
Volym: 193,5 kbm 0,05   

          

Ventilationssystem:   Självdrag       

          

  Lufttemp Lufthastighet  Flöde  Flöde  

  (°C) (m/s) (kbm/h) (l/s) 

FL WC: 23,1 0,8 10 2,8 

Tot:   10  
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 Emblastigen 2E 

 Lägenhetsnummer: 136 

 

Lägenheten ligger på bottenvåningen på den norra gaveln. Lägenheten har på så sätt kontakt 
med tre ytterväggar. Lägenheten har 3 rum och kök och den totala boytan uppgår till 75 m2. 

En spisfläkt finns monterad i köket. På WC finns en takmonterad frånluftsfläkt. Den används 
för att transportera bort fukt och ånga som uppstår i och med att dusch används. I övrigt består 
ventilationsdonen av vanliga ventiler. I nuläget kommer tilluften in genom rum 1 och sovrum. 
Frånluften går ut genom WC samt genom klädkammaren, markerad som KLK på ritning. Det 
finns även ytterligare en tilluftsventil i skafferiet i köket. Men denna ventil hålls stängd. 
Vädret under mätperioderna bestod av soliga varma dagar. Nätterna har även de börjat bli 
varmare. Mätning av ventilationsflödet och gammastrålning utfördes den 26 maj 2008 kl 12. 
Nedan visas en planritning över lägenheten.  

 
 Figur 9. Planritning över lägenhet 136. 

 
Radonmätningarna skedde även denna gång under två dygn. Den första mätningen 
genomfördes i rum 1 och varade under perioden 26-27 maj och den andra mätningen som 
skedde i sovrum och varade mellan den 27 och den 28 maj. Resultat av radonmätningarna 
redovisas här nedan i ett diagram.  
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  Diagram 4. Resultat från radonmätning i lägenhet 136. 

 
Värdena i sovrummet ligger väldigt högt under hela mätningen. En jämt hackig kurva förutom 
en dimp på slutet. Dessa höga värden kan bero på att ingen har varit i lägenheten under det 
senaste dygnet så alla fönster har varit stängda och ingen fläkt har används. Däremot i rum 1 
ser kurvan lite mer annorlunda ut. Den startar på ett lågt värde för att sedan stiga under en 
längre period. En öppen balkongdörr som sedan har stängts är den största bidragande orsaken 
till att dessa värden börjar så pass låga. Medelvärdet i rum 1 låg på 469 Bq/m3 och för 
sovrummet låg medelvärdet på 782 Bq/m3. Medelvärdet för hela lägenheten låg vid dessa 
mätningar på 626 Bq/m3. Dessa värden ligger väldigt högt då riktvärdet ligger på 200 Bq/m3.  

Mätning av ventilationsflödet i lägenheten utfördes på frånluften. Det fanns två 
frånluftsventiler som kunde noteras. Dessa  fanns på WC och i klädkammaren. Flödet som 
kunde uppmätas genom frånluftsventilerna på WC och i klädkammaren låg på 4,7 l/s 
respektive 2,8 l/s. Dessa flöden bidrog till att det specifika luftflödet låg på 0,14 oms/h.  

 

  Tabell 6. Mätresultat av lufttemperatur och luftflöde i lägenhet 136. 

Boyta: 75 kvm n   
Takhöjd: 2,5 m (oms/h)   
Volym: 187,5 kbm 0,14   

         

Ventilationssystem:  Självdrag       

          

 Lufttemp Lufthastighet Flöde Flöde 

 (°C) (m/s) (kbm/h) (l/s) 

FL WC: 24 0,8 10 2,8 

KLK 24 1 17 4,7 

Tot:   27  
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 Emblastigen 2D 

 Lägenhetsnummer: 133 

 

Lägenheten ligger på den andra och översta våningen. Lägenheten är inte någon gavellägenhet 
men är av genomgående modell. Den har kontakt med ytterväggar på den östra och den västra 
sidan. Lägenheten har på så sätt kontakt med två ytterväggar. Lägenheten har 2 rum och kök 
och den totala boytan ligger på 64 m2. 

En spisfläkt finns monterad i köket. Det finns en monterad tilluftsventil ovanför fönster i 
vardagsrum. Det finns även en tilluftsventil monterad i skafferiet i köket, men denna ventil är 
stängd. Frånluften tas ut genom två ventiler, dels en som finns monterad på WC samt genom 
en ventil som finns i klädkammaren, KLK på ritning.  

Utetemperaturen har legat högt under dessa mätperioder. Mätning av ventilationsflödet och 
gammastrålning utfördes den 2 juni 2008 kl 10. Nedan visas en planritning över lägenheten.  

 
    Figur 10. Planritning över lägenhet 133. 

 
 

Radonmätningarna skedde även denna gång under två dygn. Den första mätningen 
genomfördes i vardagsrum och varade under perioden 2-3 juni och den andra mätningen som 
skedde i sovrummet och varade mellan den 3 och den 4 juni. Resultat av radonmätningarna 
redovisas här nedan i ett diagram.  



 

31 

0

50

100

150

200

250

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

Tid

B
q
/k

b
m

Vardagsrum

Sovrum

 
   Diagram 5. Resultat från radonmätning i lägenhet 133. 

 

Radonvärdena för både vardagsrum och sovrum är väldigt låga. Detta beror i största 
sannolikhet på att ett eller förmodligen fler fönster har varit öppna under mätperioderna. På så 
sätt har en kraftig omblandning eller en hög omsättning av luften uppstått. Det bör tilläggas 
att lufttemperaturen utomhus har ibland legat upp emot 25-30 oC under dessa mätperioder.  

Detta visar hur effektivt ett bra ventilationssystem evakuerar den gamla luften och tar in ny 
luft. Medelvärdet på radon i vardagsrummet ligger på 60 Bq/m3 och i sovrummet runt 40 
Bq/m3. Medelvärdet av dessa mätningar låg på 50 Bq/m3. Båda mätningarna ligger under 200 
Bq/m3.  

Ventilationsflödet som kunde uppmätas genom frånluftsventilerna på WC och i 
klädkammaren låg på 2,8 l/s respektive 2,8 l/s. Dessa värden var väldigt låga. Det specifika 
luftflödet kom inte upp högre än till 0,13 oms/h.  

 

 

  Tabell 7. Mätresultat av lufttemperatur och luftflöde i lägenhet 133. 

Boyta: 64 kvm n   
Takhöjd: 2,5 m (oms/h)   
Volym: 160,0 kbm 0,13   

          

Ventilationssystem:   Självdrag       

          

 Lufttemp Lufthastighet Flöde Flöde 

 (°C) (m/s) (kbm/h) (l/s) 

FL WC: 23,2 0,5 10 2,8 

FL KLK 27 0,7 10 2,8 

Tot:   20  
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 Emblastigen 2A 

 Lägenhetsnummer: 103 

 

Lägenheten ligger på den södra gaveln på det första våningsplanet. Lägenheten har 5 rum och 
kök och den totala boytan ligger på 120 m2. I köket finns en spisfläkt finns monterad. I rum 2 
och 3 finns det vardera en tilluftsventil. Det har även funnits en tilluftsventil i köket men som 
senare har murats igen. Frånluften tas ut genom två ventiler, dels en som finns på WC1 samt 
genom en ventil på WC2.  

Utetemperaturen låg högt under den första av dessa två mätperioder. Under den andra 
mätperioden kom ett regnväder och på så sätt blev utetemperaturen en aning lägre. Mätning 
av ventilationsflödet och gammastrålning utfördes den 9 juni 2008 kl 8. Nedan visas en 
planritning över lägenheten.  

 
 Figur 11. Planritning över lägenhet 103. 

 
 

Radonmätningarna skedde även denna gång under två dygn. Den första mätningen 
genomfördes i vardagsrum och varade under perioden 9-10 juni och den andra mätningen som 
skedde i sovrummet och varade mellan den 10 och den 11 juni. Resultat av radonmätningarna 
redovisas här nedan i ett diagram.  
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  Diagram 6. Resultat från radonmätning i lägenhet 103. 

 
Kurvan för både vardagsrum och sovrum ligger lågt. Detta är som i de tidigare fallen 
förmodligen ett resultat av att ett eller flera fönster har varit öppna under mätperioderna. Detta 
medför att stora mängder uteluft tar sig in och blandar ut inomhusluften. En gång har 
radonvärdet överstigit gränsen vid 200 Bq/m3. Detta visar att radonhalten har benägenhet att 
stigit upp över 200 Bq/m3 och om fönster skulle hållas stängda under en hel officiell 
mätperiod skulle med stor sannolikhet även årsmedelvärdet hamna över 200 Bq/m3.  

Detta visar ännu en gång hur effektivt det är med en stor omblandning av inomhusluften och 
hur bra stora flöden av luft sänker en annars hög radonhalt i inomhusluften. Medelvärdet låg 
vid dessa mätningar på 31 Bq/m3 i vardagsrummet och på 65 Bq/m3 i sovrummet. 
Medelvärdet av båda dessa mätningar låg på 48 Bq/m3. Båda mätningarna ligger under 
riktvärdet på 200 Bq/m3.  

Ventilationsflödet som kunde uppmätas genom frånluftsdonen på WC1 låg på 2,8 l/s och på 
WC2 runt 2,8 l/s. Dessa värden var väldigt låga. Det specifika luftflödet  kom inte upp högre 
än till 0,07 oms/h.  

  Tabell 8. Mätresultat av lufttemperatur och luftflöde i lägenhet 103. 

Boyta: 120 kvm n   
Takhöjd: 2,5 m (oms/h)   
Volym: 300,0 kbm 0,07   

          

Ventilationssystem:   Självdrag       

          

 Lufttemp Lufthastighet Flöde Flöde 

 (°C) (m/s) (kbm/h) (l/s) 

FL WC1: 24,2 0,7 10 2,8 

FL WC2: 25 0,5 10 2,8 

Tot:   20  
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6.2 Resultat från sammanställning av tidigare mätningar 

Här nedan visas en sammanställning av tidigare radonmätningar gällande BRF Tallmons 
lägenheter. Den sista kolumnen består av mätresultat från de egna kompletterande 
mätningarna. Dessa mätresultat är dels hämtade från kommunens arkiv och dels hämtade från 
Yvonne Larsson Rossbäck i lägenhet nummer 133.  

 

  Tabell 9. Sammanställning av tidigare radonmätningar.  

EMBLASTIGEN 2 A-E 
    Mätperiod   

Lgh   80*-81* 81* 81*-82* 84* 86*-87* 90* 92*-93* 99-00 2000 2007 2008 2008 

                           
103               240       180 48 

105   500     420                 
106                       100   
108               160           
110                       230   
116                       310   
117   100                       
120                       80   
126             120             
128                       220   
132               140           
133                     800 300 50 

136                       480 626 

142       440       340           
Dagis           <100               
                            

HEIMDALSTIGEN 6 A-D 
                            

201                 360         
204     620 660 400     780   280   800 660 

207                       220   
208       480                   
211               240           
215                       130   
217                       400   
220               260           
224                       350 313 

229                       340 245 

230               180       340 245 

              
Kommentar:             
Samtliga värden är angivna i Radongashalt och mäts i Bq/kbm.      
* Årtal då gränsvärdet räknades efter Radondotterhalt. Dessa värden      
  har multiplicerats med 2 för att tabellen ska bli lättare att läsa.      
Kursiverad text talar om vilka medelvärden som uppmäts genom kompletterande   
  korttidsmätningar under perioden 20080519-20080613.       
Framflyttade lgh-nr talar om att det är gavellägenheter.       
Lägenheterna 229 oh 230 är i nuläget sammanslagna.       
              
Medelvärde i lägenheter:  343 Bq/kbm        
(kompletterande mätningar           
  ej inräknade)             
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7 Diskussion 
Här nedan redovisas metoddiskussion, resultatdiskussion samt slutsats. 

7.1 Metoddiskussion 
Valet av mätobjekt vi de kompletterande mätningarna var begränsat. Dels på grund av att det 
bara användes en radonmätare vid samtliga mätningar. Dels eftersom de kompletterande 
radonmätningarna skulle jämföras med de senaste radonmätningarna som BRF Tallmon 
utfört. Mätperioderna blev valda utifrån tillgång på mätare och hur mättiden passade in för de 
boende i de utvalda lägenheterna. Eftersom mätobjekten låg så pass långt ifrån varandra i 
fastigheterna kan det vara svårt att följa upp hur radonet skiljer sig mellan de olika 
våningsplanen. Därför kan detta vara ett förslag till ett fortsatt arbete. 

Det radon som uppmäts i lägenheterna behöver inte enbart komma från byggmaterialet. En 
viss del kommer med stor sannolikhet från marken genom källarplan.  

En mer ingående studie om hur radonhalten i luften ändras skulle kunna utföras. Då med att 
exempelvis en spisfläkt används ett visst tag  eller att en takfläkt används. Hur öppna fönster 
påverkar radonhalten kan avläsas i de diagram som redovisas från varje mätobjekt under 
rubriken resultat. 

De boende uppmanades att leva helt som vanligt under mätperioderna. Detta gav ett visst 
resultat då många valde att vädra eller att svalka sin lägenhet med ett eller flera öppna fönster.  

 

7.2 Resultatdiskussion från kompletterande mätningar 
Resultaten av de sex kompletterande radonmätningarna visade att radonhalten kan variera 
mycket under dygnets timmar. Det visar även hur effektivt det går att sänka radonhalten med 
ett ökat ventilationsflöde. Radonhalten skiftade kraftigt mellan de sex utvalda lägenheterna. 
Det högsta uppmätta medelvärdet låg på 660 Bq/m3. Det var en gavellägenhet på det översta 
planet. Att det var en gavellägenhet bidrar till att radonvärden kan bli något förhöjda. Detta 
värdet är väldigt högt då riktvärdet för radon i bostäder ligger på 200 Bq/m3.  

Det lägsta uppmätta medelvärdet låg istället på 48 Bq/m3. Denna lägenhet var även den en 
gavellägenhet men på den första våningsplanet. Den låga radonhalten beror med stor 
sannolikhet på att flera fönster har varit öppna under mätningen.  

Ur diagrammen från de kompletterande mätningarna kan man även se att även om 
medelvärdet ligger relativt lågt kan radonhalten någon gång under dygnet vara flera gånger så 
högt. Radonhalten är inte nödvändigtvis lägre i de övre våningsplanen jämfört med de undre 
våningsplanen. 

Mätning av ventilationsflödet visade att i samtliga lägenheter så var flödet lågt. Detta är 
vanligt för ett hus med ventilationssystem av typen självdrag. Den lägenhet som hade det 
högsta värdet på det specifika luftflödet låg på 0,23 oms/h och den lägenhet som hade lägsta 
värde på det specifika luftflödet låg på 0,07 oms/h. Båda dessa värden ligger lågt då ett värde 
på 0,5 oms/h är ett ungefärligt minimivärde för bostäder (egentligen 0,35 l/s m2 golvarea). Det 
bör kommenteras att det totala uteluftsflödet kan vara större än det flöde som går ut genom 
frånluftsventilerna. Den luft då inte går ut genom frånluftsventilerna kan försvinna ut genom 
ytterdörr eller otätheter av olika slag. Då ventilationssystemet är av typen självdrag bör det 
anmärkas att de flöden som mäts upp gäller bara vid just det tillfället. Detta beror främst av att 
väder och vind har en betydande roll för ventilationsflödet  
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En biverkning av att ventilationsflödet är lågt är att man får en högre lufttemperatur inomhus. 
Luften stannar kvar längre i lägenheten och kan kännas ”gammal” och varm. Den kan i vissa 
fall kännas tung att andas och man blir lätt trött. Samtliga lägenheter hade en temperatur på 
luften som låg runt 23-24°C. Detta är en aning högt. En följd av att luften i lägenheten är så 
pass varm sommartid är att många öppnar dörrar eller fönster för att sänka temperaturen 
inomhus.  
Mätningar med gammamätare visade att samtliga ytterväggar innehåller spår av blåbetong. 
Gammamätaren visade mätvärden mellan 0,8-1,1 µS/h för ytterväggarna. Detta vilket visar 
tydligt att de innehåller blåbetong. Mätvärden på innerväggar, golv samt innertak låg runt 
0,25-0,4 µS/h. Vilket visar att det inte innehåller någon blåbetong. Att dessa sistnämnda 
mätvärden stiger något över 0,3 µS/h kan med stor sannolikhet bero på att mätaren känner av 
strålning från ytterväggarna. I bilaga 3 visar den tekniska beskrivningen över Heimdalstigen 
att ytterväggarna har byggts med Durox MX-block. I tabell 1 kan läsas att Durox MX-block 
innehåller blåbetong. 

 

7.3 Resultatdiskussion från sammanställning av tidigare mätningar 
Som det går att avläsa i tabell 9 finns ett antal tidigare mätningar utförda i BRF Tallmon två 
fastigheter. Då mätningar som utfördes före år 2000 utfördes av kommunen finns det inte så 
många mätningar för samma period. Förutom under mätperioden 92-93. 

Det är totalt 26 stycken lägenheter som någon gång blivit uppmätta på radon i dessa två 
fastigheter. Utav dessa 26 har 18 stycken någon gång varit över Socialstyrelsen nuvarande 
riktvärde för radonhalt i bostäder på 200 Bq/m3.  

De lägenheter som bara blivit uppmätta en gång är svåra att kommentera. Förutom att de 
lägenheter med radonhalt som överstiger riktvärdet är naturligtvis olämpliga och bör utföra 
någon slags åtgärd. 

Den radonhalt som redovisas för dagiset bör kommenteras att det är lågt. Detta beror främst 
på att ett ventilationssystem med till- och frånluftsfläktar finns installerat. Det vill säga att det 
är fläktar som blåser in luft samt fläktar som suger ut luft. Detta bidrar till att ett bra luftflöde 
uppstår. 

Gavellägenheterna har överlag höga radonhalter. Detta oberoende på vilket plan de ligger på. 
Den enda gavellägenhet som har ett lågt värde är nummer 103. Detta beror med stor 
sannolikhet av att det sker vädring med öppna fönster. Oberoende av årstid. 

Det är överlag höga värden runt om i båda fastigheterna. Även lägenheter som inte ligger på 
gavlarna. Exempelvis lägenheterna 208 och 217 har nämnvärt höga värden. Medelvärdet av 
samtliga mätvärden förutom den sista kolumnen ligger på 343 Bq/m3.  

Den lägenhet som har uppmärksammats mest och har flest mätresultat är lägenhet 204. Det är 
en gavellägenhet på det översta våningsplanet. Den har under alla mätningar haft 
anmärkningsvärt höga värden. Även sommartid har dessa värden varit höga. Lägenhetens 
samtliga rum har kontakt med blåbetong. Detta och i kombination med ett lågt 
ventilationsflöde kan bidra till radonhalten är hög.  
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7.4 Slutsats 
Det är höga radonvärden i lägenheterna oavsett årstid. Gavellägenheterna har överlag högre 
värden än övriga lägenheter. Övrigt så har inte de översta våningsplanen några lägre 
radonhalter än de undre våningsplanen utan det är varierande resultat över hela byggnaderna. 

Blåbetongen som finns i ytterväggarna är med stor sannolikhet den största anledningen till att 
radonvärdena är så pass höga. Men ett eventuellt bidrag från markradon bör inte bortses ifrån. 
Majoriteten av de uppmätta lägenheterna har någon gång haft ett årsmedelvärde som 
överstigit det nu gällande riktvärdet på 200 Bq/m3. Lägenheterna har tillsammans ett 
medelvärde på radonhalten som ligger runt 343 Bq/m3.  

Eftersom de två sista kompletterande mätningarna blev så pass låga går det inte att avgöra 
vilket av de två husen som har de högsta radonhalterna totalt. Vid en jämförelse mellan de 
tidigare mätningarna går det att urskilja att fastigheten på Heimdalstigen har över lag högre 
radonvärden. Självdragssystem som ventilationssystem ger ett lågt luftflöde. Temperaturen 
inomhus är över lag hög vilket får konsekvensen att fönster eller dörrar öppnas. Detta bidrar 
till att luftflödet blir stort och radonhalten minskas. Detta kan inte användas som en 
radonsanerande åtgärd. Vid behov av åtgärd bör en radonkonsult kontaktas.  
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Bilaga 1. Teknisk beskrivning Emblastigen 2 A-E, del 1 

 
  Ovanstående dokumentation är hämtat ur Avesta kommunarkiv i maj 2008. 
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Bilaga 2. Teknisk beskrivning Emblastigen 2 A-E, del 2 
 

 
  Ovanstående dokumentation är hämtat ur Avestas kommunarkiv i maj 2008. 
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Bilaga 3. Teknisk beskrivning Heimdalstigen 6 A-D 
 

 
  Ovanstående dokumentation är hämtat ur Avesta kommunarkiv i maj 2008. 
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Bilaga 4. Flödesbehov enligt BBR 
 
 

Tabell 10. Axplock av flödesbehov i utrymmen enligt BBR ur Cederborg & Ekman, 2000. 

 
Utrymme 

 
Lägsta frånluftsflöde 

 
 

Kök 

 

Pentry/Kokvrå 

Bad- eller duschrum med öppningsbart fönster 

Bad- eller duschrum utan öppningsbart fönster 

Toalettrum 

Städrum 

Avfallsrum 

Tvättstuga, torkrum 

Fritidslokal 

Sopnedkast 

Garage(antal parkeringar < 1 per 8 h) 

Garage(antal parkeringar > 1 per 8 h) 
 
 

 

10 l/s, forcering med minst 75% 

uppfångningsförmåga för luftföroreningar. 

15 l/s 

10 l/s 

10 l/s med forcering till 30 l/s eller 15 l/s. 

10 l/s 

10 l/s 

5 l/s per m2 golvarea 

10 l/s 

10 l/s 

50 l/s 

0,9 l/s per m2 golvarea 

01,8 l/s per m2 golvarea 
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Bilaga 5. Lägenhetsnummer 
 

 
 

Ovanstående figurer visar var alla lägenhetsnummer ligger i byggnaderna. 
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Bilaga 6. Informationsblad om mätning till utvalda lägenheter 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Andreas Forslund och jag studerar till Inneklimatingenjör på Mälardalens 
högskola i Västerås. Jag utför nu, tillsammans med BRF Tallmon, mitt examensarbete som 
omfattar radon i bostäder. 
 
BRF Tallmon har nyligen utfört radonmätningar i era lägenheter. Dessa mätresultat kommer 
jag vara med och sammanställa och samtidigt jämföra dem med eventuella tidigare mätningar. 
För att få en större helhetsbild om var radonet kommer ifrån och hur det sprider sig i en 
lägenhet skulle det behöva utföras ytterligare ett par mätningar. Bland annat 2 st 
radonmätningar på vardera 1 dygn som ska ske på två olika platser i lägenheten. Dessa 
mätningar kommer att ske med hjälp av en liten mätapparat som drivs av  
ström, 230 V. Det skulle även behöva göras en mätning av ventilationsflödet i lägenheten, 
denna mätning tar bara ett par minuter. 
 
Dessa mätningar bör ske någon gång under perioden 20080519 – 20080613. 
 
Valet av objekt har fallit hos din lägenhet. 
 
Jag hör av mig om vilket datum som passar er. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Andreas Forslund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild. Radonmätare 
 
    
 


