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Abstract 

Radon is a hazardous substance that cannot be perceived by our senses. It has long been known 

that exposure to high radon levels for a long period of time will ultimately cause lung cancer. The 

Swedish Radiation Safety Authority estimates that 500 people die annually due to this. Although 

most of them are smokers, even non-smokers suffer from lung cancer caused by radon. The 

statutory value for radon in homes today is 200 Bq/m³. Several years of research points to the fact 

that 63% of all those who develop lung cancer have been exposed to radon levels between 100-

200 Bq/m³. This is why the WHO has lowered the recommended value to  100 Bq/m³,  and The 

Radiation Safety Authority of Sweden also has the same recommendation today. This study has 

been rendered to the Municipality of Eskilstuna, and its environmental and emergency 

management. The study has identified 72 % of the rental properties for radon measurements and 

action through personal visits to 14 large and medium-sized property managers in Eskilstuna. 

Several conclusions can be made from the study. Generally, very few measurements have been 

made and these have shown 6 % of high radon levels. The various property managers are at very 

different levels regarding their work with radon and there are very big differences amongst them 

as regards giving priority to the issue with radon. In 2020, the Swedish parliament has decided 

that no one should be exposed to radon levels above 200 Bq/m³ in their homes. Today there is 

legislation that applies against radon in apartment buildings as well as effective methods to 

reduce radon levels. However, the problem is instead the fact that there is a lack of resources at 

hand for the public health inspectors. Consequently, it seems rather impossible achieving the goal 

set for 2020. Thus it is of utmost interest to highlight this problem for the politicians that 

ultimately set the budget for the services in the municipality. 
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Sammanfattning 

Radon är ett hälsofarligt ämne som inte kan förnimmas med våra sinnen. Det är sedan länge känt 

att lungcancer utvecklas vid exponering för höga radonvärden under en längre tidsperiod (15-40 

år). Trots att de flesta är rökare, så drabbas även icke-rökarna av lungcancer orsakad av radon. 

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att ungefär 500 personer årligen avlider i Sverige till följd av 

exponering för höga radonvärden. Radon ingår i delmålet God inomhusmiljö, vilken sorterar 

direkt under huvudmålet God bebyggd miljö som är ett av Sveriges 16 miljömål. Dagens 

lagstadgade värde är 200 Bq/m³ i alla bostäder. Målet är att alla bostäder, såväl enbostadshus som 

flerbostadshus ska vara radonmätta och åtgärdade senast år 2020. Senare års forskning påvisar att 

63 % av alla som utvecklat lungcancer har utsatts för radonvärden mellan 100-200 Bq/m³. Därav 

har WHO sänkt det rekommenderade värdet till 100 Bq/m³ och även strålsäkerhetsmyndigheten i 

Sverige har samma rekommendation idag. Det vanligaste sättet att bli utsatt för radon är via 

marken. För att radon ska kunna uppstå krävs det att uran och/eller radium finns i marken. Dessa 

ämnen finns i olika halter i bergrunden och norden är speciellt utsatt i jämförelse med övriga 

världen, med undantag för Island som har vulkanisk berggrund. Radon sönderfaller till 

radondöttrar som binder till aerosol, damm med mera och som människan andas in. När 

radondöttrar i sin tur sönderfaller, avges α-strålning som påverkar epitelceller i lungor och 

andningsvägar och på sikt sker cellförändringar och lungcancer utvecklas.  

 

Denna förstudie har utförts åt Eskilstuna kommuns miljö- och räddningstjänstförvaltning. Studien 

har kartlagt 72 % av hyresfastigheterna, avseende radonmätningar och åtgärder via personliga 

besök hos 14 stora och mellanstora fastighetsförvaltare i Eskilstuna. Från studien kan flera 

slutsatser tas. Generellt har mycket få mätningar utförts och av dessa har 6 % påvisat för höga 

radonvärden. De olika fastighetsförvaltarna befinner sig på mycket skilda nivåer kring arbetet av 

radon. Det mest oroväckande är att flera av fastighetsförvaltarna inte känner till radon i större 

bemärkelse och inte heller till deras skyldigheter gentemot hyresgästerna. Studien påvisar även 

att det skiljer sig oerhört mycket mellan olika fastighetsförvaltare hur de prioriterar radon. Det 

finns några som är klara med sitt radonarbete, några som har påbörjat arbetet och ett flertal som 

inte ens reflekterat över det. Idag finns både en god och tillämpbar lagstiftning om radon 

gentemot flerbostadshus och många effektiva metoder för att sanera och sänka för höga 

radonvärden. I dagens läge finns inga ekonomiska bidrag för fastighetsförvaltarna att söka, såsom 

enbostadshusen kan få. Det är något som bör beaktas på högre nivå, för att möjliggöra att fler av 

Sveriges fastighetsförvaltare överlag ska utföra åtgärder mot förhöjda radonvärden. Den stora 

problematiken ligger i att det råder resursbrist hos hälsoskyddsinspektörerna och med den 



 

 
 

personalstyrkan som idag är tillgänglig, finns det med största sannolikhet inte möjlighet att nå 

målet om ett radonsäkert boende för alla till år 2020. Därför är det av yttersta intresse att förankra 

detta problem bland politikerna som i slutändan budgeterar för tjänster inom kommunen. 

 



 

 
 

Förord 
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Ordindex 

 
Aerosol  Samlingsnamn för små partiklar, exempelvis när man duschar   

bildas imma och den består av små, små droppar av vatten, som kan 
vara bundna till luftföroreningar, radon som inandas av människan. 
 

Bq/m³ Radonhalt anges i becquerel per kubikmeter. 1 Bq/m³ innebär ett 
sönderfall av en radonatom per sekund i varje kubikmeter luft. 
 

Carcinogen  Cancerframkallande ämne. 
 
Emitterar Avger något, i detta fall radioaktiv strålning. 
 
Epitelvävnad  Är en typ av vävnad som täcker kroppens ytor och finns i alla  
  organ. 
 
FTX system  Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeväxlare . 
 
FT system  Mekaniskt till- och frånluftssystem. 
 
Kerogen Organiska ämnen som går att omvandla till petroleum. Detta ämne 

finns det mycket av i svart alunskiffer. 
   
Kohlströmmetoden  Fläkt som suger upp radon, när åtgärder utförts enligt denna metod. 

Den är användbar framförallt till radon i byggmaterial. En Radonex-
skiva monteras på väggytor med luftspalter emellan. Denna har ett 
spärrskikt mot rummet och en genomsläpplig del mot stommen. 

 
Leukemi  Blodcancer i dagligt tal som påverkar immunförsvaret. 
 
Luftkuddesystem Denna metod går ut på att öka lufttrycket i radonmarken under huset 

och samtidigt ventileras marken med gammal inneluft. 
 
Lymfatisk leukemi En typ av leukemi. 
 
MB  Miljöbalken 
 
Miljömålsrådet Det är en samordnande enhet tillsatt av regeringen vars uppgift är att 

samordna Sveriges miljömål. 
 
Multipel myelom I dagligt tal används MM och denna sjukdom är en typ av  
  cancersjukdom i blodet som påverkar de vita blodkropparna. 
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Multipel skleros I dagligt tal används MS för denna neurologiska sjukdom som drabbar 
nervsystemet. 

 
PCB Polyklorerade bifenyler är både miljö- och hälsoskadliga 

industrikemikalier som är mycket toxiska. 
   
Radonbrunn Radonbrunnen sänker lufttrycket i en stor markvolym. 
 
Radondöttrar   När radonisotoper sönderfaller spontant till nya radioaktiva 

grundämnen.   
 
Radonsug En mekanisk fläkt för att sänka lufttrycket i marken under huset, så att 

inte radonhaltig jordluft sugs in i huset. 
 
Spårfilmdosa Mätning av radon med spårfilmsdosa är den mest förekommande 

metoden för mätning av radon i hus i Sverige. 
 
SWEDAC  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
 
WHO      Världshälsoorganisation 
 
Ädelgas  Ett grundämne i gasform vars yttersta skal (valensskal) är fullt med 

elektroner (valenselektroner). 
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1. Inledning 

Denna studie har utförts åt Eskilstuna kommuns miljö- och räddningstjänstförvaltning. Inom 

området radon finns idag mycket litteratur och publikationer att välja bland, så där har 

avgränsning fått ske. Litteraturen finns tillgänglig på många myndigheters sidor, likväl som i 

olika vetenskapliga forskningsrapporter. Fokus på denna studie har legat i att kartlägga så många 

hyreslägenheter som är möjligt avseende läget för radon, till Eskilstuna kommuns miljö- och  

räddningstjänstförvaltning inom ramen för den korta tiden. Denna studie kan sägas vara en 

förstudie inför deras kommande arbete i avseende att påbörja arbetet med att nå delmålet God 

inomhusmiljö som hierarkiskt ligger direkt under ett av sexton av Sveriges miljömål, God 

bebyggd miljö. Förhoppningarna är att underlaget ska ge hälsoskyddsinspektörerna ett bra 

underlag för att bearbeta fastighetsförvaltarna och ha möjligheten till att åtminstone inom 

flerbostadshusen nå målet till år 2020 då alla bostäder ska ha radonmätts och radonåtgärdats, så 

att ingen ohälsa uppkommer på grund av radonvärden över 200 Bq/m. 

 
1.1 Bakgrund 

Senast år 2020 ska alla lägenheter i flerbostadshus och villor vara radonmätta och radonåtgärdade 

enligt ett av riksdagens uppsatta miljömål, God bebyggd miljö, med delmålet God inomhusmiljö. 

Gränsvärdet för radon ska ligga under 200 Bq/m3. Detta värde utgår från många utförda studier. 

Eskilstuna kommuns miljö- och räddningstjänstförvaltning, funktionsgruppen för hälsoskydd har 

hittills inte kartlagt radonsituationen i flerbostadshusen i kommunen. Då radon är skadligt ur 

hälsosynpunkt, är det viktigt att kartlägga hur långt flerbostadshusens fastighetsförvaltare/ 

fastighetsägare har kommit i sitt arbete för att förhindra att hyresgästerna/bostadsägarna utsätts 

för radon i för höga halter. Hädanefter används endast benämningen fastighetsförvaltare även om 

det möjligtvis ändå är fastighetsägaren ifråga som diskuteras. Samtliga fastighetsägare i 

Eskilstuna kommun, ägare till egna hem såväl som fastighetsförvaltare till flerbostadshus har fått 

utskick från kommunen med information och erbjudande om att få utföra mätning. Detta gjordes 

under åren 2007/2008. Ingen uppföljning har gjorts och det register som finns är inte 

sammanställt på ett överskådligt sätt. Den största orsaken till att kartläggningen av flerbostads 

hus inte har påbörjats, är att kommunen hittills saknat resurser för att bearbeta fastighets 

förvaltare. Examensarbetet kommer att inleda arbetet med att ställa krav på flerbostadshus. 



 

5 

 

Inledningsvis kommer kommunens radonplan att revideras och därefter kommer arbetet att 

fortsätta hos miljö- och räddningstjänstförvaltningen.  

 

1.2 Syfte 

Att kartlägga hur långt fastighetsförvaltarna har kommit, avseende radonfrågor via personliga 

besök och få tillgång till all information om radonmätningar/radonåtgärder som de har. Dessutom 

ska information delges till dem som har behovet vilka lagar som reglerar radonvärden, vilken 

metod man använder vid radonmätningar och hur en radonplan utformas. Planen ska sedan 

lämnas till miljö- och räddningstjänstförvaltningen. 

 
1.3 Problemformulering 

Införskaffa information om hur långt radonarbetet framskridit hos de olika fastighetsförvaltarna 

och informera dem om vikten av denna kartläggningsstudie och de resultat som framkommer ur 

den. Dessutom att begära in radonplaner till miljö- och räddningstjänstförvaltningen inom 3 

månader. 

 

1.4 Metod 

Inhämta informationen genom att personligen besöka de radonansvariga hos olika fastighets-

förvaltare. 

  

1.5 Mål 

Att genomföra minst 10 besök hos de stora och mellanstora fastighetsägarna, vilket motsvarar 

omkring 35-45 % av fastighetsbeståndet i Eskilstuna kommun, för att därefter kunna kartlägga 

radonläget så att syftet med studien uppnås. 

 

1.6 Avgränsning 

På grund av tidsbrist har bostadsrättsinnehavarna och de mindre fastighetsägarna valts bort. 

 

2. Radon  

Radon är en ädelgas som varken syns, känns eller luktar. Det är känt sedan lång tid tillbaka att 

radon är en radioaktiv slutprodukt som skadar människans hälsa på lång sikt, om den 
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förekommer i för stora mängder. Radon förekommer naturligt i tre olika typer, radon-222, radon-

220 och radon-219. Det är endast radonisotopen-222 och i yttersta sällsynta fall radonisotopen-

220 som även kallas för toron, som är av betydelse för hälsan. Uran är ett grundämne som finns i 

en del av våra bergarter. Att uran klassas som radioaktivt är dess egenskap att atomkärnan 

sönderfaller helt naturligt i naturen och nya isotoper uppstår. Vid sönderfallen avges radioaktiv 

strålning. Från uran-238 startar en sönderfallskedja som slutar med isotopen radon-222.  Då uran-

238 vidare sönderfaller till nästa produkt i sönderfallskedjan så avger den α-strålning. Alla ämnen 

i sönderfallskedjan avger någon typ av strålning, α-, β- eller γ-strålning. Vissa ämnen kan även 

avge flera typer av strålning.  

Radon-222 är radioaktivt och bildas när mellanprodukten radium-226 sönderfaller till radon. 

Radium-226 nybildas hela tiden från uran och därmed nybildas även radonisotoper. 

Radonisotoperna sönderfaller sedan vidare till så kallade radondöttrar som i sin tur sönderfaller 

och avger α-strålning. Radondöttrarna binder bland annat till dammpartiklar och aerosoler som 

människan andas in om radon finns i närheten.  

 

När radondöttrarna sönderfaller i lungor och dess vävnad, är det α-strålning som emitteras och 

har en kort räckvidd, 50 µm i vävnad. Vid stor utsättning för radon påverkar dessa partiklar 

epitelvävnaden inom lungor på lång sikt. Då kan cellförändringar ske och lungcancer utvecklas. 

Radonets α-strålning kan dock inte påverka utsidan av kroppen, då människan har ett bra yttre 

försvar via huden som består av många lager av olika celltyper som α-strålning inte kan ta sig 

igenom, helt beroende på dess korta räckvidd på 50 µm i vävnad. Denna strålning kan alltså bara 

utföra sin negativa påverkan inombords i kroppen (Clavensjö & Åkerblom, 2003) 

 
2.1 De geologiska förhållandenas betydelse för radon 

Den vanligaste radonkällan är markradon och för att radon ska kunna uppstå så måste uran 

och/eller radium finnas i marken. Alla bergarter har radium och uran i olika mängder och därför 

är det även olika mängder i olika jordarter. Höga halter av uran finns i en del sorter av pegmatiter 

och graniter. Höga halter finns även vid uranmineraliseringar och i uranmalmer. I vissa andra 

typer av bergarter kan det även finnas relativt höga halter av uran såsom i apliter och bergarter 

som har höga halter av kiselsyra. Normalt är mängderna av uran mycket små i berggrundens 

jordskorpa. Någonstans mellan ett till några gram uran per ton berg är vanligast förekommande. 
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Alunskiffer är över 500 miljoner år och är en kol- och kerogenrik svart skiffer som är rik på uran. 

Däri kan halten av uran ligga någonstans mellan 50-400 gram/ton berg. Alunskiffer har en vid 

utbredning och finns på många ställen i Sverige. Det finns även en annan typ av skiffer, så kallad 

Liane-skiffern i Dalsland som kan innehålla höga halter av uran. Andra skifferarter som finns i 

Sverige har normalt låga eller normala uranhalter.   

Avseende jordarter är morän den vanligast förekommande sorten. Normal morän och morän med 

granitiskt material har låga värden av radon, medan morän med uranrikt granitiskt material kan 

innehålla stora mängder radon. Som en jämförelse mellan två olika jordarter, kan morän en meter 

under marken ha radonvärden på 10.000-40.000 Bq/m³, medan jordarter som innehåller 

alunskiffer kan ha radonvärden på 50.000-över 1.000.000 Bq/m³ (Clavensjö & Åkerblom, 2003). 

 
2.2 Radon i Sverige och övriga världen 

Sverige och övriga Norden utom Island har sådan bergrund att det ger höga radonvärden överlag. 

De flesta andra länder skiljer sig åt från Norden med avseende på geologi. 

Under år 2007 redovisade WHO en undersökning avseende bland annat radonhalter inomhus i 

olika medlemstater. Av 195 tillfrågade länder var det i slutändan 36 länder som svarade mycket 

utförligt på undersökningen. Många länder som angav ett medelvärde för radongashalt inomhus, 

hade inte utfört många mätningar. En del länder byggde sin statistik på så små undersökningar 

som några hundra mätningar totalt i landet. Här kan nämnas Tjeckien, Rumänien, Litauen med 

flera. 

 

Flera länder hade värden som låg omkring 50 Bq/m³ och exempel på dessa länder är Belgien, 

Grekland, Canada, Tyskland och Korea. Det finns även länder som påstår sig ha radonvärden på 

50 Bq/m³, men bör ifrågasättas i och med att de har utfört få mätningar i förhållande till 

befolkningsmängden. Argentina är ett typiskt land med stor befolkningsmängd och bygger sin 

statistik på endast 2631 radonmätningar i lägenheter. Ett annat liknande exempel är Kina med sin 

enorma befolkning där enbart 3098 radonmätningar utförts. Från studien kan man direkt utläsa att 

de nordiska länderna ligger långt före de flesta andra länder vad gäller antal radonmätningar per 

invånare. En osäkerhetsfaktor i denna studie är att många olika typer av mätinstrument använts 

och detta kan påverka resultatet (WHO (B)).  
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2.3 Sveriges radonarbete vs. länderna i WHO 

WHO har sammanfattat många större kartläggningar av lagstadgade värden på både nya och 

befintliga bostäder. WHO har även undersökt ekonomiska bidrag i de länder som deltagit i 

undersökningen. Av de 36 länder som svarade på enkäten var det endast 23 % som hade 

lagstadgade radonvärden. I de länder där det är bestämt att åtgärder ska vidtas till vid för höga 

radonvärden inomhus, är det allra vanligaste att åtgärda ventilationen. De flesta länder som har 

bestämda högsta radonvärden vid nybyggnation av bostäder har satt värdet till maximum 200 

Bq/m³. Att åtgärda för höga radonhalter snarast finns det goda exempel på, även om de är få. Till 

dem räknas Sverige, Norge, Finland, Tjeckien, Schweiz med några fler. Om så höga halter som 

över 5000 Bq/m³ påträffas, skiljer sig länderna åt väldigt hur snabbt en åtgärd ska utföras. I 

Finland exempelvis ska det ske snarast, medan i Schweiz är möjligt att radonsanera under flera 

års tid. 

  

I endast 9 % av länderna är det obligatoriskt att mäta radonhalten vid nybyggnation. I mycket få 

av dessa länder sker radonarbetet på samma sätt som i Sverige. Här finns våra miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer vars arbete bland annat innebär att se till att radonmätningar utförs via 

lagstiftningen i Miljöbalken vars motsvarighet många andra länder inte har. Dessutom har 

Sverige bidrag till småhusägarna för radonsaneringar och det är få länder som har det. Några 

andra länder som även har statliga bidrag är Tjeckien och Belgien.  

Informationen till befolkningen sker på olika sätt i olika länder. Det är allt ifrån Internet, 

television, kampanjer och utskick av informativa broschyrer. Sverige ligger långt fram även inom 

detta område. Det är relativt diffust om människor i olika länder förstår riskerna med radon och 

om informationen når rätt målgrupp. Utskicken av informationsbroschyrer som skett i olika 

många omgångar i olika länder har gett väldigt olika svar beroende på land. Det finns en hel del 

länder som arbetar engagerat för att lära sig mera om radon däribland Tjeckien. Det förekommer 

även länder som anser att radon inte är något större problem, som det är värt att lägga ner resurser 

på (WHO (A)). 

   

2.4 Radon i Eskilstuna 

I dagsläget finns ingen radonriskkarta över Eskilstuna. Däremot finns en jordartskarta och från 

den är det möjligt att bedöma olika eventuella områden med för höga radonvärden. Den är dock 
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långt ifrån lika pålitlig som en radonriskkarta är. Naturligtvis bör en sådan tas fram så fort tiden 

medger detta. 

 

3. Hälsoeffekter 

Sedan närmare 100 år har det varit känt att radon kan orsaka lungcancer. Det var genom studier 

av gruvarbetare som radonets skadliga hälsoeffekter uppmärksammades.  I början av 1900-talet 

påvisade engelska forskare att vissa byggnadsmaterial var radioaktiva. Först under 1920-talet 

påbörjades i Sverige en del mätningar av radon, men inte förrän i början av 1950-talet 

uppmärksammades det på allvar vad olika strålningar kunde ha för betydelse för hälsan. År 1979 

utfördes en radonutredning som regeringen gav direktiven för. Denna utredning slutade i en 

rapport, radon i bostäder SOU 1983:6 (Clavensjö & Åkerblom, 2003). 

 

3.1 Radon orsakar lungcancer 

Att radon orsakar lungcancer råder det ingen tvekan om, utan snarare hur många som årligen 

drabbas. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att ungefär 500 människoliv går förlorade per år på 

grund av lungcancer orsakad av radon, varav närmare 90 % är rökare (Miljömål (A)). Rökning 

skördar i särklass flest människoliv i lungcancer och därnäst kommer radon. Kombinationen av 

doser av radon som människan utsätts för och under hur lång tid, är avgörande för utvecklingen 

av cancer. Det krävs någonstans mellan 15-40 års exponering av förhöjda radonvärden för att 

utveckla lungcancer. Denna cancerform har oftast dödlig utgång och endast 1 av 20 personer 

överlever. Rökning i kombination med förhöjda radonvärden ger 25 gånger större risk att drabbas 

än radonexponering utan samtidig rökning. Om rökaren slutar att röka vid 50-års ålder halveras 

nästan risken för lungcancer beroende av radonhalten. Sambandet är linjärt precis som för 

rökaren och icke-rökaren. Diagrammet illustrerar även rökare som slutar vid 30-års ålder och då 

är riskerna ännu lägre (Strålsäkerhetsmyndigheten (C)). 
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Figur 1. Diagrammet illustrerar sambandet mellan rökare, ickerökare och tidigare rökare i relation till     

olika radonvärden och den kumulerande risken att utveckla lungcancer (Strålsäkerhetsmyndigheten (C)).  

 
3.2 Andra sjukdomar associerade till radon 

Många studier har utförts för att utröna om radon kan påverka utveckling av andra sjukdomar. 

Studier visar på att det möjligen finns samband med radon och vissa andra sjukdomar såsom, 

leukemi, kronisk lymfatisk leukemi och multipel myelom. I Norge har en studie utförts där radon 

möjligen skulle kunna påverka utvecklandet av sjukdomen multipel skleros. Ingen av dessa 

studier styrker att radon skulle ge upphov till andra sjukdomar. Många fler studier krävs innan 

någon slutsats kan tas. Studier har även utförts på fall av magcancer och risker för hjärtsjukdomar 

vid exponering för radon under lång tid. Här finns inga påvisade samband överhuvudtaget (WHO 

(A)) 

 

4. Tillgängliga radonåtgärder idag 

Om det konstaterats för höga radonvärden efter mätning, finns det idag många olika metoder att 

använda för åtgärder. Lokalisering av varifrån radongasen kommer är den första förutsättningen 

för att kunna vidta åtgärder. I den frågan bör en radonkonsult som har den kompetensen anlitas. 

Här i rapporten behandlas endast radonåtgärder för radongas som läcker från mark eller 

byggnadsmaterial väldigt ytligt. Radongas i vatten berörs ej, i och med att vattenförsörjningen 

sker via kommunalt vatten där radongas inte får förekomma. 

 

4.1 På vilket sätt radon ska mätas 

Strålsäkerhetsmyndigheten har utgivit en metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder år 

2008 som ska tillämpas för att mätningar ska ske på samma sätt oavsett var i Sverige mätningar 

sker. Metodbeskrivningen har utarbetats tillsammans med Boverket, Socialstyrelsen och 

SWEDAC. Genom att mäta enligt beskrivningen ska ett årsmedelvärde av radongashalten vara ett 

underlag för kommuner att tillämpa som styrmedel, om inte fastighetsförvaltarna på eget initiativ 

vidtar åtgärder mot för höga radonvärden i flerbostadshusen.  

Metodbeskrivningen beskriver att mätningar bör utföras under eldningssäsongen, vilken anses 

vara från oktober till och med april. För att räknas som eldningssäsong ska medeltemperaturen 
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vara lägre än +10°C. Mätningarna ska ske i minst 2 månader, men helst i 3 månader. Utifrån detta 

beräknas sedan årsmedelvärdet för radon fram. Detta är viktigt att radonmätningar sker under en 

längre tid då radongashalten varierar med dygnet, lufttrycket, väderförhållanden med mera.  

I informationsbladet kan det också utläsas vad för typer av mätinstrument som kan användas och 

vad som krävs för att dessa instrument ska vara tillförlitliga vid mätningar. Det rekommenderade 

sättet att mäta är med spårfilmsdosor.  

 

Metodbeskrivningen ger även information om hur själva mätningen går till, placering av 

radonmätare i bostaden och hur bostäder ska väljas ut i en fastighet. För flerbostadshusen bör alla 

lägenheter som har direktkontakt med marken mätas och för varje våning ska minst en lägenhet 

mätas. Dessa mätningar på olika våningsplan bör vara minst 20 % av den totala andelen 

lägenheter. Dessutom ska lägenheter som gränsar mot hiss- och ventilationsschakt mätas, 

eftersom radongas från marken diffunderar vertikalt uppåt igenom öppna ytor. En annan viktig 

del är att informera hyresgästerna om att radonmätningar ska ske, syftet med det och att de ska 

leva helt normalt med att vädra sina lägenheter, ha samma inomhustemperatur och att 

ventilationssystemet inte får manipuleras på något sätt under tiden som radonmätningar pågår 

(Strålsäkerhetsmyndigheten (A)). 

 

4.2 Radon från marken 

Radon från marken kan läcka in i hus på många olika sätt. Se nedanstående bild med förklarande 

text hämtad från Boverket (Boverket (B)).  
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Figur 2. Figuren visar olika ställen på ett hus där inläckage av markradon kan ske. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Denna bild belyser var man kan finna blåbetong i ett flerbostadshus. Ofta finns det både i bärande 
och icke-bärande väggar i stommen. (Boverket (B)). 

 
Det finns många möjliga tekniker och åtgärder att bruka för att eliminera eller minska 

markradonet. Det bör i första hand lokaliseras varifrån radonet läcker in och därefter försöka att 

täta på dessa ställen. Vidare finns många olika alternativ att använda sig av, men denna rapport 

beskriver inte i detaljer hur det ska gå till. För den som är intresserad av att läsa mera, hänvisas 

till boken Radon, åtgärder mot radon i befintliga byggnader skriven av Bertil Clavensjö, en av 

Sverige kunnigaste personer kring radon. Medförfattare är Gustav Åkerblom som även han har 

mycket lång erfarenhet av radon och radonåtgärder. 
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4.3 Radon från byggnadsmaterial 

De hus som byggdes före år 1975 kan bestå av blåbetong som innehåller uran och radium, då 

blåbetongen består av lättbetong med alunskiffer i. Bilden är hämtad från Boverket och illustrerar 

var blåbetong kan finnas. I icke-bärande väggar kan materialet bytas ut, och kompletterande 

åtgärder kan komma att krävas. Den intresserade kan läsa vidare i boken Radon, åtgärder mot 

radon i befintliga byggnader som hänvisas till i förra stycket. 

Om misstankar finns att radonet emitteras från blåbetongen är det möjligt att mäta 

gammastrålningen. Ytterligare bör ventilationens funktion kontrolleras. Mätningen ska ske enligt 

BFR: s skrift T32:1982. Detta är inget för gemene man att utföra, utan här krävs oftast hjälp av en 

radonkonsult. Genom en gammaspektrometer kan bestämning av berggrundens, jordartens eller 

byggnadsmaterialets uran och radium halter fås för en blåbetongvägg. Det finns ännu flera typer 

av mätningar som kan utföras, men denna rapport går inte in på djupet av mätmetoder (Clavensjö 

& Åkerblom, 2003). 

 

4.4 Radon från både mark- och byggnadsmaterial 

Radon kan dessutom emitteras både från byggnadsmaterial och från marken. Det gör problemet 

än mer komplicerat, och det finns flera olika möjligheter att åtgärda detta med olika metoder. Det 

kan bli oerhört dyrt om åtgärderna utförs fel och radonkällorna inte elimineras på rätt sätt eller 

åtminstone minskar. Åtgärder som påverkar temperaturförhållanden, lufttrycksdifferenser med 

mera kan i sin tur påverka att det uppstår fukt- och kondensproblem och tjäl- och frysproblem. 

Även i detta läge är det nödvändigt att anlita experthjälp inom radonområdet (Clavensjö & 

Åkerblom, 2003). 

 

Tabell 1. Denna tabell påvisar olika metoder mot radonsanering och de förväntade effekterna. 

Saneringsmetod Genomsnittlig sänkning av radonhalten (%) 
Markradon 

Mekaniskt till- och frånluftssystem (FTX) + radonsug 85 
Mekaniskt ventilationssystem utan kanaldragning + 
radonsug 

85 

Radonbrunn 85 
Radonsug 75 
Luftkuddesystem 70 
Åtgärder i krypgrund 60 
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Mekaniskt frånluftsystem (FT) + radonsug 55 
Radon i byggmaterial 

”Kohlström”-metoden 65 
Mekaniskt frånluftsystem (FT) 55 
Radon i mark och/eller byggmaterial 

Mekaniskt till- och frånluftsystem ( FTX) 70 
Mekaniskt ventilationssystem utan kanaldragning 60 
Förbättrad befintlig ventilation 45 

 

Denna tabell har utarbetats från Boverkets hemsida och visar på hur effektiva de olika åtgärderna 

är beroende på om det är markradon, radon från byggnad eller från både marken och byggnaden. 

När åtgärder genomförts är det viktigt att under nästkommande vintersäsong göra radon 

mätningar, för att se att åtgärderna verkligen utförts rätt och i tillräcklig omfattning. 

Rekommendationen är att därefter radonmäta vart 5-10 år för att kunna utvärdera beständigheten 

av åtgärderna (Boverket (B)). Se förklaringar till denna tabell i ordindex. 

 

5. Lagstiftning 

Miljöbalken innehåller flera punkter som berör lagstiftningen kring radon. Direkt i första kapitlet 

paragraf 1 utformas avsikten med miljöbalken och lyder såsom följer, ”bestämmelserna i denna 

balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Vidare kan läsas i 1 kap 1 § st 2 att 

”miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 

olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan”. I delmålen till 

God inomhusmiljö uttrycks även att ”människor inte får utsättas för skadliga föreningar, 

bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker”.   

Andra kapitlet i miljöbalken beskriver de olika hänsynsreglerna som alla som bedriver 

verksamhet eller som i detta fall fastighetsförvaltarna ska känna till och uppfylla. Detta gäller i 

övrigt även privatpersoner. I andra kapitlet 3 § beskrivs försiktighetsprincipen enligt följande, 

”alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta 
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att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön”.  

”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig” (9 kap 3 § MB).  

För fastighetsförvaltarna gäller även kravet på kunskap och lyder enligt följande, ”alla som 

bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap 

som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdernas art och omfattning för att skydda 

människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet” (2 kap 2 § MB). 

Det finn även miljökvalitetsnormer som styr lagstiftningen kring radon. Miljöbalken (5 kap 2 § 1 

p) anger följande, ”miljökvalitetsnormer skall ange föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som naturen kan belastas 

med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en 

viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder”.  

Under särskilda bestämmelser om hälsoskydd i 9 kap 9 § MB regleras följande, ”Bostäder och 

lokaler för allmänna ändamål skall brukas på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa 

inte uppkommer”. Därutöver finns förordningen 1998:896 om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, som reglerar lagar kring radon och inomhusmiljö. Slutligen finns Socialstyrelsens 

allmänna råd 2004:6 att tillämpa i radonfrågor. 

  

5.1 Målet god inomhus miljö 

År 1999 tog regeringen fram 15 miljömål och senare ytterligare ett miljömål (SOU 2009:83). 

Målet God inomhusmiljö är ett delmål till Sveriges sexton miljömål och återfinns direkt under 

miljömålet God bebyggd miljö, vilken Boverket har det yttersta ansvaret för. Regeringen och 

miljömålsrådet har delegerat till Boverket att göra analyser av de olika delmålen under God 

bebyggd miljö under år 2007. Liknande utredningar utförs vart fjärde år av Boverket. Att 

inomhusklimatet är en viktig faktor för att människan ska må bra är mycket viktigt att ta till sig, 

då nästan 1 miljon människor i Sverige beräknas ha hälsoproblem på grund av inomhusklimatet. 

Det mest besvärande anses vara dålig ventilation. Ventilationen hänger indirekt ihop med höga 

radonhalter i många fall.  
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Boverket gör den bedömningen avseende radon att det blir mycket svårt att nå målet inom den 

angivna tidsperioden. Detta beror helt på att kartläggningen går mycket långsamt framåt och att 

god inomhusmiljö inte tycks vara något som tas på allvar av svenska folket, trots att många 

människor påstår sig lida av inomhusrelaterad ohälsa. Energibesparande åtgärder kan påverka det 

termiska inneklimatet på ett negativt sätt och skapa än mera ohälsa, om det inte utförs på rätt sätt. 

Radonåtgärder kan istället öka energianvändningen. Dessa två delmål står emot varandra.  

 

Indikator för radon baseras på en kommunenkät under år 1999 och är inte en tillräckligt bra 

indikator, utan Boverket föreslår att nya indikatorer för radon tas fram. Boverket anser att bättre 

ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel måste utvecklas för att kunna nå målet 

God inomhusmiljö. Ekonomiska styrmedel såsom subventioner är bra, men det brister ofta vid 

införandet av dem. Ibland har subventioner funnits tillgängliga, men allt kapital har tagit slut 

innan det blivit allmänt känt och ofta har det saknats resurser vid införandet av ekonomiska 

styrmedel. Det bör tas i beaktande att utföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser innan nya 

styrmedel blir tillgängliga. För flera av delmålen finns lagstiftning i tillräcklig mängd, men det 

brister i tillsynen.  

 

Informativa styrmedel är viktiga för kännedomen om miljömålen och att få människor att 

acceptera och förstå varför dessa miljömål finns och varför det är ytterst viktigt att genomföra 

dem. Enligt Boverket är de flesta kommuner mycket fokuserade på att arbeta med delmålet God 

inomhusmiljö, men många mindre kommuner anser att de saknar resurser i tillräcklig omfattning. 

En enkätundersökning under år 2007 har utförts för att få en uppskattning om hur väl människor 

känner till miljömålen och i hur stor omfattning. Från resultatet av undersökningen kan noteras 

att bara 3 av 10 personer kände till att miljömålen överhuvudtaget fanns och att God Bebyggd 

Miljö är ett av de mindre kända miljömålen. Vidare var det bara 5 % som kände till målet bra och 

70 % hade aldrig hört talas om detta. Rent informativt är det ett mycket dåligt gensvar och här 

finns mycket att arbeta vidare på. Under år 2005 utförde Boverket en enkätundersökning för att 

se hur långt Sveriges kommuner kommit i att kartlägga radon i flerbostadshusen. De flesta var 

redan igång och många stod i startgroparna att inleda arbetet. Det var bara 26 kommuner som 

ännu inte startat kartläggning av flerbostadshusen (Boverket (A)). 
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5.2 Dagens lagstadgade radonvärde och tidigare radonvärden 

Dagen lagstadgade värde för radongashalt är 200 Bq/m³ i bostäder och gäller sedan år 2004. 

Detta finns medskrivet i delmålet för God inomhusmiljö. Dessförinnan var det lagstadgade värdet 

400 Bq/m³ och har varit det lagstadgade värdet som gällde mellan åren 1990-2004. Innan år 1990 

var värdet så högt som 800 Bq/m³. Med åren har kunskapen om radon som hälsofara lett till flera 

radonminskningar under de senaste decennierna. Socialstyrelsen som ytterst är ansvarig för 

människors hälsa kommer dessutom att utvärdera i framtiden om 100 Bq/m³ istället ska vara det 

lagstadgade värdet (Socialstyrelsen). 

 

5.3 Nya rekommenderade värden 

Världshälsoorganisationen (WHO) som lagt fram förslaget på det nya riktvärdet på 100 Bq/m³, 

grundar det på att de flesta människor i världen utsätts för lägre halter än 200 Bq/m³. 

Anledningen till sänkningen av radonvärdena beror inte på att radon har blivit farligare idag, utan 

nya kunskaper har framkommit genom forskning för vilka halter av radon människor utsätts för 

och var i världen (Socialstyrelsen). 

 

De nordiska länderna, förutom Island har de högsta halterna av radon i världen, med Sverige i 

täten. Beräkningar visar på att i Sverige finns över 450 000 bostäder där radonvärdet ligger på 

över 200 Bq/m³. Under senhösten har de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna diskuterat WHO:s 

nya riktvärde avseende radon och de rekommenderar idag att radongashalten bör understiga 100 

Bq/m³. Det lagstadgade värdet är dock fortfarande 200 Bq/m³. Strålsäkerhetsmyndigheten i 

Sverige har uppskattat att det finns många människoliv att rädda genom att sänka radonhalterna. 

Om radonvärden på 400 Bq/m³ skulle sänkas till 100 Bq/m³, skulle 200 människor inte utveckla 

lungcancer av radon per år. Uppskattningar har även beräknats för en kommande 50-års period på 

ovanstående värden. Omkring 4700 människor skulle inte avlida till följd av radon, till en 

kostnad av 2800 miljoner kronor (Strålsäkerhetsmyndigheten (B)).  

 

Bakgrunden till det nya värdet som strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar bygger på fakta 

från många olika studier som utförts genom åren. Dos-respons relationen verkar vara linjär utan 

en bestämd brytpunkt. Med andra ord, ju mera exponering av radon, desto större är risken att 

drabbas av lungcancer. Idag beräknas 14 % av dödsfallen i lungcancer bero på radon som orsak. 
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Dessa beräkningar har utförts av Darby, en världsledande forskare inom radonområdet 

tillsammans med kollegor, men detta är ännu inte publicerat. Dessa forskare har även konstaterat 

att de flesta lungcancerfallen i de nordiska länderna uppkommer vid radonvärden under 200 

Bq/m³ (63 %). IACR (International Agency for Cancer Research) anser att radon tillhör den 

högsta klassen av carcinogener. I samma klass återfinns även tobaksrökning och vissa andra 

toxiska ämnen, som exempelvis PCB. (Strålsäkerhetsmyndigheten (B)). I studier utförda i länder 

med årsmedelvärden under 100 Bq/m³, som exempelvis Canada, Tyskland, Storbritannien och 

USA är det uppskattningsvis 6,0-14,0 % som utvecklar lungcancer (WHO (B)). 

 
5.4 Ekonomiskt möjliga bidrag för fastighetsförvaltare/fastighetsägare 

I dagsläget finns inga bidrag eller skattelättnader för fastighetsförvaltare att söka för 

radonsaneringar eller åtgärder mot för höga radonhalter i flerbostadshus. Under tidigare år har det 

dock funnits både lån och bidrag i olika former att tillgå. Enligt förordningen (1983:1021) från år 

1983 har även flerbostadshusförvaltare haft möjlighet att ta tilläggslån för radonsanering. Lånet 

var inte endast till för radonåtgärder, utan även för fuktskador och tekniska brister som kunde 

utgöra hälsofara. Dessa tilläggslån var räntefria och fick omprövas vart femte år. Lånen 

bedömdes utifrån fastighetsförvaltarens ekonomi. Då det visade sig att dessa lån inte utnyttjades i 

högre grad togs de bort efter 10 år. 

  

Det har även funnits möjlighet till bidrag för flerbostadshusens förvaltare under en 20-års period 

(år 1983-2003) enligt förordning (1983:974). Detta bidrag kunde fås om fastighetsförvaltaren 

påvisade så höga radonhalter för miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna att det utgjorde en 

olägenhet för hälsan. Med åren minskade ansökningar om bidrag och därmed försvann denna 

möjlighet till bidrag för radon. Det har dessutom funnits ett statligt stöd enligt förordning 

(1994:1994) för förbättring av bostäder och däri ingick radonarbete. Av hela kostnaden 

utbetalades 15 % som statligt stöd. Åtgärderna skulle påbörjas innan sista september år 1995 och 

vara klart senast sista december 1996.  

 

Ytterligare en typ av bostadslån och bidrag fanns tidigare. De styrdes av bostadsfinansierings 

förordningen (1974:946) och av ombyggnadslåneförordningen (1986:693). Kravet var att husen 

skulle vara äldre än 30 år och att samordning av radonåtgärder skedde ihop med underhålls 
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åtgärder och även vid ombyggnation. Dessa förordningar finns inte kvar idag (SOU 2001:7). 

Enligt förordning (1995:802) om förbättring av inomhusmiljön kunde flerbostadshusen få 

maximalt 30 procent bidrag vid radonåtgärder och andra åtgärder för hälsofarliga ämnen. 

Bidraget var tänkt framförallt för flerbostadshusen men även för lokaler där barn och ungdomar 

befann sig ofta. Bidraget kunde sökas fram till början av år 1996 (Clavensjö & Åkerblom, 2003). 

 

5.5 Den enskilda hyresgästens/bostadsrättsinnehavarens rättigheter avseende för 

höga halter av radon 

Tolfte kapitlet i jordabalken, hädanefter kallad JB, är det som reglerar både hyresgästers och 

fastighetsägares skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Enligt 12 kap 9 § JB ska 

lägenheter hållas i ett godtagbart skick vad gäller termiskt klimat och underhåll av hyresrätten. 

Det finns ingen speciell regel som kräver att radonhalten ska ha ett godkänt värde, då hyresgästen 

flyttar in. Hyresgästen kan även själv utföra radonmätning om denne misstänker för höga 

radonvärden. Om mätningen påvisar för högt radonvärde är det en brist i lägenheten som 

hyresgästen måste påtala för fastighetsförvaltaren. Denne har då en skyldighet att åtgärda 

radonkällan efter påtalan från hyresgästen.  

 

Om fastighetsförvaltaren inte utför det, så har hyresgästen rätt till olika sanktioner enligt 12 kap 

11 och 16 §§ JB. Det kan då vara själigt att hyresgästen själv anordnar radonsanering på 

fastighetsförvaltarens bekostnad, enligt den så kallade självhjälpsrätten. Under den tid som 

sanering av radon sker har hyresgästen rättighet att få nedsättning av hyran. Möjligheten att bryta 

ett hyreskontrakt är även något som hyresgästen har rättighet till, om inte fastighetsförvaltaren tar 

tag i problemet. Hyresgästen kan dessutom vända sig till hyresnämnden och kräva att de 

förelägger fastighetsförvaltaren att åtgärda den för höga radonhalten. Ett annat tänkbart alternativ 

om fastighetsförvaltaren inte åtgärdar radongasens inläckage, är att kontakta kommunens miljö- 

och hälsoskyddsavdelning som kan förelägga med hjälp av miljöbalken (26 kap 22 § MB). 

 

Den styrande lagen för en bostadsrättsinnehavare och en bostadsrättsförening är bostadsrättslagen 

(1991:614). Lagen uttrycker i praktiken att ansvaret för lägenheten och dess underhåll är 

bostadsinnehavarens skyldighet, medan föreningen har ansvaret för huset som helhet. Radon 

räknas in som en grundläggande egenskap i själva fastigheten och det är därmed föreningens 
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ansvar att hålla en godtagbar nivå av radongas. Idag finns ingen direkt tvingande lag för att 

föreningen ska mäta radonhalten i sin fastighet, däremot kan bostadsrättsinnehavaren själv utföra 

mätningen och då är lagen tvingade, såtillvida att föreningen ska ta till åtgärder.  

 

Innehavaren av en bostadsrätt kan även kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning 

som kan använda miljöbalken med tvingande åtgärder kombinerat med eventuellt vite. Därutöver 

kan bostadsrättsinnehavaren använda sig av självhjälpsrätten såsom hyresgästen kan. Denne 

måste emellertid i ett första skede begära från föreningens styrelse att åtgärder ska vidtas för 

sanering. Under den tiden som bostaden inte åtgärdas, har bostadsrättsinnehavaren rätt till 

reduktion av årshyran (7 kap 2 § JB). Om inget gensvar ges från föreningens sida har 

bostadsrättsinnehavaren även möjligheten att säga upp lägenheten till marknadsvärdet och då blir 

lägenheten bostadsföreningens egendom (7 kap 29 § JB). Innehavaren av en bostadsrätt som inte 

får gehör från styrelsen kan också pröva ärendet i Tingsrätten, både vad gäller reduktion av 

årsavgiften och rätten till skadestånd (SOU 2001:7). 

 

6. Arbetet kring radon i Eskilstuna kommun 

Som det ser ut idag har det funnits ekonomiska resurser, för att vidta några utvärderingar 

angående radonsituationen i flerbostadshusen i Eskilstuna. Därmed genomförs detta examens 

arbete som initierar kartläggningen av radonarbetet hos fastighetsförvaltarna i Eskilstuna. 

Tidigare har fokus legat på information till fastighetsägarna och syftet har då varit, att få så 

många som möjligt att på eget initiativ radonmäta sina hus och dessutom försöka få dem med för 

höga radonhalter att radonsanera. Fastighetsägare till flerbostadshusen har också haft möjligheten 

att få radonmätningar utförda till självkostnadspris och fått den informationen de efterfrågat. De 

flesta skolor och förskolor i kommunen är radonmätta och åtgärdade. Som det ser ut i dagsläget 

så kommer målet (radonhalt under 200 Bq/m³ till år 2010) för förskolor och skolor att nås, 

eventuellt med några enstaka undantag. 

 
6.1 Kommer Eskilstuna kommun att nå målet till år 2020? 

Enligt en enkätundersökning år 2000 var det endast 3 av 9 kommuner som hade rapporter på 

radonmätningar från flerbostadshusen i Södermanland. Eskilstuna var en av dem. För 10 år sedan 

var det bara 1701 rapporter som inkommit totalt från dessa 3 kommuner. Av dem var det 8 % 
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som hade värden över 400 Bq/m³ och hela 43 % hade radonvärden över 200 Bq/m³. Naturligtvis 

har det kommit in fler rapporter under de 10 åren som gått, men inte i någon större skala. 

Södermanlands län beräknas inte kunna nå målet om ett boende med tillräckligt låga radonvärden 

till år 2020 (Miljömål (B)). 

Miljömålsrådet har gett ut sin årliga sammanställning över alla miljömål, in facto 2009 och 

nästintill alla län i Sverige anser att de inte kommer att nå målet angående radon. Det finns 

ändock några län som ser möjligheten att nå delmålet om de får mer resurser till sitt förfogande 

(Naturvårdsverket). 

  

7. Examensarbetets genomförande 

Det styrande i valet av metodik har delvis berott på arbetets utformning och vad kommunen har 

haft för önskemål med studien. I och med att kommunen önskat kartläggning av så många 

hyresfastigheter som möjligt, har detta fått styra valet av metod. Genom att besöka de största 

fastighetsförvaltarna har stora delar av Eskilstuna kommuns hyresfastigheter kunnat kartläggas. 

Inom ramen av tid har härnäst de mellanstora fastighetsförvaltarna fått prioritet för undersökande 

besök. Igenom direktbesök har möjligheten funnits att informera om radon och hjälpa till med 

frågor avseende allt som berör radon beroende på hur mycket fastighetsförvaltarna har haft 

kunskap inom ämnet. Dessutom har det möjliggjort att personligen framföra kommunens 

framtida planer och att begära in radonplaner inom 3 månader. 

 

Genom urval av de stora och de mellanstora fastighetsförvaltarna i Eskilstuna kommuns 

fastighetsregister valdes 30 bolag ut och brev med förslagna tider för möten med de 

radonansvariga skickades iväg. Eftersom detta gav dåligt gensvar, ändrades metodiken till att 

personligen kontakta de radonansvariga och per telefon bestämma dag och tid för möte. Se bilaga 

1. I undersökningen blev det möten med nästan alla de stora bolagen i Eskilstuna och de 

resterande var medelstora fastighetsförvaltare. Totalt blev det 14 möten med fastighetsförvaltare. 

Efter mötena sammanfattades vad som diskuterats och ett brev skickades till de berörda. Se 

bilaga 2 för ett typiskt exempel för utformande av brev. 

 



 

22 

 

7.1 Möten med fastighetsförvaltare/fastighetsägare 

Mötena med fastighetsförvaltarna tog i anspråk drygt en timme i genomsnitt och ägde alltid plats 

hos dem. Nästintill alla av dem hade en trevlig attityd och ställde sig positiva till dessa möten. De 

hade varierande kunskaper om radon och olika inställningar till ämnet i fråga. Några av dem hade 

kommit långt i sitt arbete med radon, medan andra inte hade utfört någon radonmätning. De 

fastighetsförvaltare som hade kommit långt i sitt arbete och hade frågor som jag som 

examensarbetare kunde hjälpa dem med fick naturligtvis både tips och saker sedda ur min 

synvinkel, och därmed fann vi även eventuella radonåtgärder som de själva inte överhuvudtaget 

reflekterat över. Därmed gav det dem idéer att vidare undersöka om detta var möjliga tänkbara 

orsaker till för höga radonvärden. 

 

7.2 Information om Eskilstuna kommuns radonplaner för framtiden 

Alla fastighetsförvaltare fick information om vad radon är, hälsoeffekter, åtgärder mot radon och 

vad lagarna uttrycker. De informerades också om att Eskilstuna kommun framöver kommer att 

lägga fokus på flerbostadshusen. Flera av dem ville veta när i tiden detta skulle påbörjas, men 

något konkret svar kunde inte ges. Däremot poängterades för dem att ju tidigare de kommer 

igång med arbetet kring radon och fördelar kostnaderna över flera år, desto gynnsammare blir det 

för dem i längden. Det fanns några fastighetsförvaltare som inte visste att det finns lagar som styr 

detta och inte heller vad radon egentligen är, och de fick fördjupad information och även ett 

dokument med användbara länkar för att kunna finna mera information. Information gavs även 

om att spårfilmsdosor för mätning av radongashalter kan beställas till självkostnadspris från 

miljö- och räddningstjänstförvaltningen. Slutligen informerades de om hur mätningar av radon 

ska ske och var den informationen kan hämtas. 

 

7.3 Hur en radonplan utformas 

Fastighetsförvaltarna fick kännedom om hur en radonplan kan utformas. Beroende på var man 

befinner sig i radonarbetet kan den utformas på olika sätt. Om inga radonmätningar har utförts, 

är det möjligt att bara ange att man avser att mäta vissa fastigheter under nästkommande 

eldningssäsong år 2010/2011 och då dokumentera vilka fastigheter och skriva under och skicka 

till miljö- och räddningstjänstförvaltningen inom 3 månader. De som uppmätt för höga värden 

kan utforma sin radonplan med vilka åtgärder som avses och när de ska utföras.  



 

23 

 

Totalt antal hyreslägenheter och bostadsrätter i 

Eskilstuna Kommun 29707 st

78%

22%

Andel hyreslägenheter
23172 st

Andel bostadsrätter 6535
st

Information lämnades även om var man kan finna certifierade radonkonsulter på 

strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Detta helt enkelt för att kunna ta in offerter från olika 

konsulter och få den hjälp som krävs för att åtgärda och få ner radonhalter till under 200 Bq/m³ 

vilket är dagens lagstadgade värde. Information gavs även om det nya rekommenderade värdet, 

vilket är 100 Bq/m³. Om nu åtgärder för att sänka radonhalten utförs, bör nivåer under 100 Bq/m³ 

eftersträvas, då det inte är helt uteslutet att detta värde i framtiden blir det nya lagstadgade värdet. 

 

8. Resultat av kartläggningen 

Alla diagram illustrerar resultaten från undersökningarna som utförts i denna studie, med 

undantag av diagram 1 som bara beskriver förhållandet mellan bostadsrätter och hyresrätter inom 

kommunen.  

 
8.1 Andelen bostadsrätter respektive hyresrätter inom Eskilstuna kommun 

Diagrammet visar det totala antalet bostadsrätter respektive hyresrätter. Då bostadsrätterna har 

avgränsats bort från undersökningen, så kan det konstateras att totalt av lägenhetsbeståndet är det 

22 % som är bostadsrätter, och således har studien byggts upp kring hyreslägenheterna som i 

dagsläget är 23172 stycken inom Eskilstuna kommun. (Se figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 4. Detta diagram illustrerar endast fördelningen av det totala antalet hyreslägenheter  
respektive bostadsrätter inom kommunen.  
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Fördelning av radonmätta och ej radonmätta 

hyreslägenheter

26%

74%

Andel radonmätta
hyreslägenheter 4293 st

Andel ej radonmätta
hyreslägenheter 12450 st

 
 
8.2 Antal kartlagda hyresrätter avseende radon i Eskilstuna kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Diagrammet visar de kartlagda lägenheterna i Eskilstuna och andelen av  
dem som är radonmätta.  

 

• Antal hyresrätter totalt i Eskilstuna 23172 stycken. 

• Kartlagda hyresrätter i Eskilstuna 16743 hyreslägenheter.  

• 72 % av hyreslägenheternas är kartlagda. 

• 26 % av hyreslägenheterna är radonmätta, vilket motsvarar 4293 lägenheter. 

• 74 % av hyreslägenheterna är inte radonmätta, vilket motsvarar 12450 lägenheter. 

 

Målet med studien var att kartlägga 35-45 % av totalt 23172 lägenheter.  

Slutresultatet blev ungefär dubbelt så många. 

 
 

8.3 Andelen lägenheter med förhöjda radonhalter 
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Andel lägenheter med förhöjda radonvärden

6%

94%

Andel lägenheter med för
höga värden 244 st

Andel lägenheter med
godkända radonvärden
4049 st
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lägenheter

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Nedanstående diagram visar det totala antalet radonmätta hyreslägenheter i 
Eskilstuna och andelen med förhöjda radonvärden. 

 

• Totalt antal lägenheter som radonmäts är 4293 stycken. 

• 6 % av lägenheterna har radonvärden över 200 Bq/m³. Det motsvarar 244 lägenheter. 

• 94 % av lägenheterna har radonvärden under 200 Bq/m³. Det motsvarar 4049 lägenheter. 

 

 

8.4 De stora fastighetsförvaltarna med antal lägenheter och andelen radonmätta 
lägenheter 
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Figur 7. Diagrammet illustrerar de större fastighetsförvaltarnas antal lägenheter 
och hur stor del av dem som är radonmätta. 

• 6 av de största fastighetsförvaltarna med fler än 500 lägenheter har kartlagts. 

• Denna grupps fastighetsbestånd består av14480 lägenheter av de totalt 16743 som kartlagts. 

• 2 av dem är nästan färdiga med mätningar och åtgärder. 

• Den största fastighetsförvaltaren är Kommunfastigheter där 2/3 har radonmätts och åtgärder 
pågår. Radonarbetet fortskrider med nya mätningar enligt plan. 

• 3 fastighetsförvaltare har minimalt utförda mätningar, varav en har mer än 4000 lägenheter i 
Kommunen. 

 
8.5 De mellanstora fastighetsförvaltarna med antal lägenheter och andelen 
radonmätta lägenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 8. Diagrammet illustrerar de mellanstora fastighetsförvaltarnas antal lägenheter  
och  även hur stor del av dem som är radonmätta. 

 
• 8 av de mellanstora fastighetsförvaltarna med färre än 500 lägenheter har kartlagts. 

• Denna grupps fastighetsbestånd består av 2263 lägenheter av totalt 16743 som kartlagts. 

• Endast 1 fastighetsförvaltare är färdig med mätningar och åtgärder. 

• Resterande fastighetsförvaltare har minimalt/inga utförda mätningar. 
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8.6 Synpunkter från fastighetsförvaltare/fastighetsägare 

Under mötena har det kommit fram en hel del synpunkter och även frågor. Vissa fastighets-

förvaltare har inte vetat att de enligt lagen har en egenkontroll som de ska utgå ifrån och att 

radonvärden ska ligga under 200 Bq/m³. En del har varit upprörda att inte dess 

fastighetsförvaltarförening har tilldelat dem den informationen. Dessutom har en del ifrågasatt 

varför kommunens inte har informerat om att kartläggning kommer att ske.  

Andra fastighetsägare har framskridit långt i sina åtgärder och mätningar av radon, framförallt de 

kommunala fastighetsbolagen men även privata. Några ser det som en investering att kunna 

marknadsföra sig som en god fastighetsförvaltare om även radonvärdena är godkända. 

Naturligtvis finns det även de som absolut inte kommer att utföra någon radonmätning innan 

kommunens miljö- och räddningstjänstförvaltning förelägger dem. Det fanns även en del 

resonemang kring kostnader. Det kan i värsta fall bli stora och kännbara kostnader vid 

radonsanering och det kapitalet finns inte hos alla. Ska det då kunna vara motiverat med en 

hyreshöjning? Någon enstaka uttryckte sig att det är hyresgästernas fel att det förekommer för 

höga radonvärden i lägenheterna. Detta helt beroende på att hyresgästerna tejpar igen 

inluftsventiler, för att höja temperaturen i sin lägenhet.  

 

En fastighetsförvaltare uttryckte sig också på så sätt att de har hyresgäster med ungefär 45 olika 

nationaliteter boende i sina fastigheter och att det inte är möjligt och realistiskt att kommunicera 

med dem på grund av språkliga hinder. Det ska inte behöva ges information på 45 olika språk, för 

att alla ska förstå innebörden av att inte tejpa igen luftventiler. Det är alldeles för dyrt att 

översätta all information till så många olika språk. Motsatsen fanns också bland 

fastighetsförvaltarna. De hade satsat på att ta med sig tolkar till sina hyresgäster för att få fram 

budskapet om varför radonmätningar utförs och vad som krävs av hyresgästen. Dessa synpunkter 

som framförts reflekterar överlag att de undersökta fastighetsägarna ligger på väldigt olika nivåer 

avseende radon. 
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9. Slutdiskussion 

Kartläggningen visar på att endast en liten andel av fastighetsförvaltarna har påbörjat radon 

mätningar. Av Eskilstunas hyresfastighetsbestånd har 72 % kartlagts via personliga besök och det 

motsvarar 16 743 lägenheter av det totala antalet hyreslägenheter som är 23 172 stycken. Se figur 

5. Enbart 4 293 lägenheter är radonmätta, vilket motsvarar 25 %.  

 

Cirkeldiagrammet i figur 5 är missvisande, såtillvida att de fastighetsförvaltare vars radonarbete 

är färdigt har samma antal lägenheter radonmätta som de förvaltar. I realiteten utförs inte radon 

mätningar i alla lägenheter, utan det är endast en mindre andel av det totala lägenhetsbeståndet 

som mäts (Se 4.1 om hur många lägenheter i en fastighet som normalt ska mätas). Felaktigt värde 

fås då det redovisas på detta sätt. Orsaken är att rapporter från radonmätningar inte kommit in 

under studiens gång. Uppskattningsvis är mindre än hälften av dem radonmätta.  

 

Vidare kan det ur figur 6 utläsas att trots att få mätningar genomförts, påvisar denna studie att    

6 % av de radonmätta lägenheterna har för höga radonvärden. 

Diagram 7 illustrerar de stora fastighetsförvaltarna i Eskilstuna med fler än 500 lägenheter. Av 

diagrammet framgår att det finns 2 mycket stora fastighetsförvaltare som utmärker sig, varav en 

av dem inte utfört mer än enstaka radonmätningar. Denne fastighetsförvaltare väntar på ett 

föreläggande innan radonmätningar påbörjas och det bör hälsoskyddsgruppen ta tag i snarast. 

 

Hos de mellanstora fastighetsförvaltarna med färre än 500 lägenheter finns det bara en fastighets 

förvaltare som har genomfört både mätningar och vidtagit åtgärder. De resterande i denna studie 

har inte börjat med radonmätningarna och även här bör hälsoskyddsgruppen påbörja sitt arbete 

snarast möjligt. I och med att hälsoskyddsinspektörerna redan idag har stor arbetsbelastning blir 

det problematiskt att hinna med att påbörja radonarbetet gentemot fastighetsförvaltarna i större 

utsträckning. För att ens ha möjligheten att hinna med delar av arbetet, bör det frigöras mer 

personal till hälsoskyddsavdelningen. Det är ju såklart en kostnadsfråga och därmed en politisk 

fråga inom Eskilstuna kommunfullmäktige. 
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Resultaten i figur 5-8 belyser att fastighetsförvaltarna ligger markant olika i tiden vad gäller 

arbetet med radon. Studien har påvisat att hos vissa finns varken viljan eller ekonomin, medan en 

del har arbetat i många år med radonfrågor och börjar närma sig slutet. Det mest alarmerande i 

denna studie är att en stor andel av fastighetsförvaltarna inte känner till vad radon är, att det är 

lagstadgat med radonvärde på maximalt 200 Bq/m³ och även att det är ett nationellt mål som ska 

nås till år 2020.  Gentemot den beskrivna bakgrunden kommer Eskilstuna kommun sannolikt inte 

att nå målet till år 2020 då alla bostäder ska vara radonmätta och åtgärdade till under 200 Bq/m³. 

 

Under kartläggningen har det förekommit en del problematik. För det första har tiden att utföra 

en så stor studie varit mycket begränsad. Dessutom startade projektet med fel metodik. Utskick 

av brev med tidsbestämda möten till fastighetsförvaltare gav dåligt utfall och kunde konstateras 

efter drygt en vecka. Därutöver finns det brister i kommunens fastighetsregister avseende 

fastighetsförvaltare till olika fastigheter. Metodiken ändrades till att boka personliga möten med 

radonansvariga hos de stora och mellanstora fastighetsförvaltarna och det gav bättre gensvar. 

Däremot var det problematiskt att få till vissa möten med de radonansvariga, då växeltelefonister 

inte ville koppla fram samtalen utan hänvisade till kontakt per e-post. Det problemet löstes ändå 

genom gammal beprövad teknik som behärskas.   

 

Kunde kartläggningen av fastighetsbeståndet kunnat utföras på ett effektivare sätt inom ramen för 

ett examensarbete? Svaret är definitivt nej. Enkäter hade kunnat skickas ut istället, men med stor 

sannolikhet inte gett något större utfall. Detta styrkes genom det första utskicket av förbestämda 

möten med olika fastighetsförvaltare, där gensvaret var mycket dåligt. Det har däremot varit ett 

effektivt sätt att bearbeta fastighetsförvaltarna genom att bemöta de radonansvariga på ett vänligt 

och informativt sätt. Det som även varit avgörande är att den personliga kontakten aldrig kan 

ersättas med skrivna brev. Genom denna metodik har syftet med informationen till 

fastighetsförvaltarna avseende radon, lagstiftning och hur en radonplan utformas uppfyllts.  

 

Senaste tiden har det varit mycket diskussioner kring WHO:s nya rekommenderade radonvärde 

på 100 Bq/m³, som även i Sverige är ett rekommenderat värde. Här finns flera aspekter att 

fundera kring. Delvis har det visat sig via flera forskningsstudier att hela 63 % av 

lungcancerfallen uppstått vid radonvärden mellan 100-200 Bq/m³. Mot den bakgrunden skulle det 
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inte vara fel att lagstadga det nya värdet i Sverige också, men det finns även en annan aspekt på 

detta resonemang.  

De fastighetsförvaltare som redan radonmätt och åtgärdat sina fastigheter för att komma under 

200 Bq/m³, ska de behöva utföra detta igen för att nu komma under 100 Bq/m³? Är det rimligt att 

de ska bekosta nya utredningar och eventuella åtgärder, och i många fall handlar det om stora 

kostnader. Ska staten gå in och hjälpa dem med de nya kostnaderna, eftersom de får utföra ett 

dubbeljobb? Ska staten samtidigt subventionera andra fastighetsförvaltare eller ska de inte ha 

något bidrag alls? Om nu radonvärdet ska sänkas till 100 Bq/m³, är frågan även om hur mycket 

mera åtgärder det kommer att krävas av fastighetsförvaltarna för att få ner värdena till 100 Bq/m³ 

istället för 200 Bq/m³?  

Hur många fastighetsförvaltare har en så stabil ekonomi att de klarar detta utan konkurs? Mig 

veterligen har inga studier utförts på de två senaste frågorna. Någonstans bör staten kanske 

finansiera till viss del för att det i slutändan ska ge resultat. Kanske ett bidrag utifrån 

fastighetsförvaltarens ekonomi skulle kunna vara tänkbart.  

 

Det ska icke heller uteslutas att två fastigheter byggda på samma sätt och som är belägna bredvid 

varandra, kan ha helt olika radonvärden, trots att radonmätningar på marken utförts innan 

byggnation. Den slutsatsen kan aldrig tas, även om de flesta tror att så är fallet. Det enda sättet att 

få reda på sanningen är att radonmäta båda husen. 

 

Tänkvärt är också att radon inte bara kan beskyllas på rökare. Omkring 10 % är icke-rökare som 

avlider till följd av radon, vilket motsvarar ungefär 50 människoliv i Sverige per år. Det finns 

inget annat än radon i inomhusklimatet som berövar livet av så många människor per år. Det 

diskuteras mycket kring fukt, buller och andra termiska inneklimatsbegrepp, men det är inte 

många människor som avlider till följd av dem, om ens några. Det diskuteras och har forskats 

kring bland annat buller och det är även bevisat att de som utsätts för buller faktiskt kan få hjärt- 

och kärlsjukdomar, men dödligheten är långt ifrån vad för höga radonvärden ger. 

 

9.1  Hur kartläggningen från denna studie är tänkt att användas i framtiden 

Denna studie kommer att vara underlag för kommunens hälsoskyddsinspektörer, på hur långt 

olika fastighetsförvaltare har kommit avseende sitt arbete kring radon. De kommer med hjälp av 
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bland annat styrmedel, såsom föreläggande eventuellt kopplat till viten att kunna begära in 

handlings- och radonplaner från dem som inte inkommer frivilligt genom detta arbete. Därmed är 

det en stor tidsbesparing för inspektörerna att ha ett stort material att utgå ifrån. Miljö- och 

räddningstjänstförvaltningens hälsoskyddsinspektörer kommer i framtiden att fokusera mycket 

kring radonarbetet hos fastighetsförvaltarna. De har dock begränsat med personal och tid och kan 

troligtvis inte avsätta den tiden som krävs för att under 10 år få alla hyres- och bostadsrätter 

radonmätta och åtgärdade.  

 

Idag är det 1,3 tjänster som jobbar delvis med radon inom hälsoskydd (2,4 tjänster totalt inom 

hälsoskyddsgruppen). Möjligen skulle de kunna nå målet bland flerbostadshusen om de fick mer 

resurser i form av flera inspektörstjänster. Enbostadshusen kommer definitivt inte att bli 

radonmätta och åtgärdade till år 2020. Kommunen har tidigare haft informationskampanjer för 

fastighetsägare, som bidrog till att uppskattningsvis 6000 mätningar utfördes under år 2007 och 

2008. Hur många som däremot har vidtagit åtgärder är okänt. Det finns flera orsaker till detta, 

lagar och föreläggande gentemot egna hem är inte användbara, många ”blundar för problemet” i 

och med eventuellt kommande kostnader och många människor har inte förstått konsekvenserna 

av att leva i ett hus med för höga radonhalter. 

 

9.2 Författarens egna åsikter om hur kommunen ska arbeta vidare med radon 

Ur mitt perspektiv att se helheten efter denna kartläggning, finns det förslag till hur Eskilstuna 

kommun kan arbeta vidare. Det krävs både mer resurser, informativa och föreläggande åtgärder 

för att lyckas. Radonplanen ska revideras, vilket är nödvändigt när det i kommunens planer ingår 

att inom 10 år ska ingen människa utsättas för mer än 200 Bq/m³ i sitt hem. Radonriskkartor bör 

snarast tas fram och det kan vara lämpligt att börja kräva in radonplaner från fastigheter på 

högriskområden och från dem som inte på eget initiativ kommer att påbörja radonarbetet innan 

miljö- och räddningstjänstförvaltningen förelägger dem. Informativ kampanj bör även ske snarast 

och vara formulerad på mycket enkel svenska, så att alla kan förstå innebörden av informationen. 

Att rekommendera är även utskick till alla fastighetsförvaltare med information om radon, om 

lagliga skyldigheter gentemot sina hyresgäster, då studien påvisat stor okunskap. Hur ser det då 

ut hos dem som endast äger enstaka flerbostadshus? Det kan inte bedömas i dagsläget, då dessa 

inte har kartlagts i denna studie. Problematiken kring radonarbetet måste också förankras hos 
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politikerna som bland annat budgeterar för myndigheterna inom kommunen. Kan ovanstående 

problem förankras hos politikerna, så finns möjligheten att skapa en eller flera tjänster för arbete 

med radon, vilket är nödvändigt för att nå målet till år 2010, åtminstone för flerbostadshusen. 
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Miljö- och räddningstjänstförvaltningen    

Miljöavdelningen  BREV 

  

Ann-Christin Willenius  BILAGA 1 

 

Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax  
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen  Alva Myrdals gata 3c 016-710 10 00 016-14 26 84  

Miljöavdelningen  
631 86 Eskilstuna 

E-post  Webbplats  

miljo-raddningstjanstforvaltningen@eskilstuna.se eskilstuna.se 

 

XXXXXX  
Fastighetsförvaltare/ägare 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXX  Eskilstuna 

Möte om radon i flerbostadshus 
(Till fastighetsägaren eller den radonansvarige) 
 
Hej! 
Ann-Christin Willenius heter jag och gör mitt examensarbete inom miljö- och 
hälsoskydd på miljöavdelningen, miljö- och räddningstjänstförvaltningen i 
Eskilstuna. 
 
Eftersom miljöavdelningen i Eskilstuna i år avser att arbeta med radonfrågor i 
flerbostadshus, så kommer jag att börja utredningen av hur långt fastighetsägarna har 
kommit i sitt arbete för att utreda och/eller påbörja åtgärder mot för höga radonhalter 
i inomhusmiljön. Radonvärden för inomhusmiljö regleras av miljöbalken. 
 
När vi träffas så skulle jag vilja se om ni har påbörjat mätningar av radon i era 
fastigheter, och i så fall hur ni planerar att gå vidare om ni har fått för höga 
mätvärden. Om ni har en plan färdig för ert kommande arbete avseende radon, så 
skulle jag vara tacksam om ni har den framme när vi ses. 
 
Jag har bokat in en och en halvtimme för besöket, men det är inte alls säkert att vi 
behöver utnyttja hela den tiden. Om ni har frågor kring radon, så kan ni fråga mig när 
vi ses. 
Möte: Tisdag  2010-04-27 klockan 09.00 
Plats: XXXXXXXXX 
 
Var så vänlig och meddela till nedanstående e-post, att ni tagit emot det här brevet 
och om mötet kan hållas på den planerade platsen. Om tiden eller dagen inte skulle 
passa er, så vänligen kontakta mig snarast för byte av dag eller tid, då min tid är 
mycket begränsad. Lättast når ni mig via e-post: radonprojekt@yahoo.se  
 
Med vänliga hälsningar 
 
MILJÖAVDELNINGEN 
 
 
Ann-Christin Willenius 
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Miljö- och räddningstjänstförvaltningen    

Miljöavdelningen  BREV 

Ann-Christin Willenius  

  BILAGA 2 
 

Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax  
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen  Alva Myrdals gata 3c 016-710 10 00 016-14 26 84  

Miljöavdelningen  
631 86 Eskilstuna 

E-post  Webbplats  

miljo-raddningstjanstforvaltningen@eskilstuna.se eskilstuna.se 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXX Eskilstuna  

Sammanfattning av radonmöte 2010-04-13 
 
XXXXXXXX XXXXXXXXX har idag 8 fastigheter: 
Nornan 4 
Skarpskytten 14  (f.d. Skarpskytten 7 och 8) 
Snickarbänken 1 
Städet 18 
Stövaren 10 
Stövaren 14 
Stövaren 15 
Ödemarken 26 
 
Radonmätningar har utförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens information, 
Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.  
 
Alla fastigheter har radonmätts och alla har godkända värden (under 200 Bq/m³), 

förutom Ödemarken 26 där åtgärder vidtagits. Man har tagit hjälp av en radonkonsult 
och bytt ut ventilationen i en lägenhet på markplan, som hade för höga radonvärden. 
Kontrollmätning har sedan utförts på den åtgärdade lägenheten och radonvärdet 
hamnade under 200 Bq/m³. Nu har man i fastigheten bytt ut ventilationen i alla 
lägenheter. Lite arbete kvarstår, men det kommer att bli klart under sommaren 2010. 
 
Därefter kommer man att kontrollmäta om ventilationsåtgärderna är täckande för 
hela fastigheten. Detta beräknas ske under eldningssäsongen okt-apr, år1010-1011. 
 
Radonplan kommer att skickas till miljöavdelningen inom 3 månader. Kopior på alla 
radonmätningar fick Ann-Christin Willenius/miljöförvaltningen med sig vid besöket. 
 
Om jag missat något väsentligt som vi diskuterade, så vänligen skicka ett 
meddelande per e-post till radonprojekt@yahoo.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
MILJÖAVDELNINGEN 
 
 
Ann-Christin Willenius 


