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Förord

Socialstyrelsen, statens planverk och statens stralikyddsinstitut gav i feb-
ruari 1979 gemensamt ut "Information om strålningen i befintliga bygg-
nader". Informalionen sundes ut till länsstyrelser, lans! ikarorganisationer.
byggnadsnämnder och hälsovårdsnämnder Samtidigt a\ iserade de tre
myndigheterna att ytterligare informationsmaterial skulle tas fram.

Den här rapporten ar a\ sedd att ge regionala och kommunala myndighe-
ter en sådan mer utförlig information och praktisk vägledning ; deras
arbete med strålning i byggnader och frän mark. Skriften riktar sig också
till projektorer, entreprenörer, fastighetsförvaltare och andra fackmän,
verksamma inom byggnadsbranschen.

Rapporten redovisar fakta om strålningen i var omgivning, dess ur-
sprung och dess risker. Den vill bl a göra läsaren uppmärksam pa att den
naturliga strålningen varierar beroende pa olika grundförhållanden. I rap-
porten presenteras också olika undersökningsmetoder och viss vägledning
ges när det gäller att välja åtgärder för att minska oacceptabelt hög
strålning Slutligen redovisas möiligheter till lan och bidrag för att finan-
siera åtgärder mot höga radondotterhalter.

"Strålning i byggnader" ges ut av socialstyrelsen, statens planverk och
statens stralskyddsinstitut. vilka har utarbetat den tillsammans med bo-
stadsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGl ) Samrad har
skett med byggforskningsinstitutet, byggforskningsradei. statens prov-
ningsanstalt och Svenska kommunförbundet.

Innehållet i rapporten är bl a baserat pa följande publikationer:
• "Information om strålningen i befintliga byggnader" (socialstvrelsen.

planverket och stralskyddsinstitutet. 7 februari 1979)
• "Strålningen i vara bostäder" (stralskyddsinstitutet 1976)
• Radonutredningens PM "Preliminärt förslag till åtgärder mot stralrisker

i byggnader" (jordbruksdepartementet. [)>.lo 1979:9)
• "litt försök att sp"-a radonhus i Ippsala kommun" (socialstyrelsen.

Iänsläkarorganisai. icn och hälsovardsförvaltningcn i Uppsala samt
SGU. 31 augusti 1979)

• "Information om kontroll av radondotterhalter i hus" (stitens prov-
ningsanstalt. 25 februari 1980)

• Regeringens proposition "Om åtgärder mot stralrisker i byggnader"
(prop 1979/80:97)

• "Socialstyrelsens kungörelse med rad och anvisningar om åtgärder mot
radon i bostäder' . (SOS KS (M) 1980:71. den IM juni 1980)

• Svensk Byggnorm 1980 (statens planverk. PFS 1980:1)
• Socialstyrelsens cirkulär "Radon i bostäder" (SN1-I5 14:489/80.

1980-10-17).
• "Radonhalt i olik;t typer av byggnader- sammanställning av tillgängli-

ga mätresultat". S-O Hricson. 1980-02-19.
• Kommentarer fill Svensk byggnorm 1980
• "Byggande pa radioaktiv mark", artikel i plain Aktuellt nr 4 1980.
• Bostadsstyrelsens författningssamling (BOFS) 1980:18. 19 .22 .33 .42

och 43.
Innehållet i denna rapport bygger pa de kunskaper man har idag om

olägenheterna med radon och hur de kan motverkas. Mycket kan dock
snabbt bli inaktuellt eftersom mänga undersökningar och forskningspro-
jekt pägar. bl a genom radonutredningen. Om forskningsresultat fram-
kommer, som påverkar de regionala och lokala myndigheternas arbete
med strålning i byggnader kominer ansvariga myndigheter att informera
om ändringarna.
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Särskild information till
byggnadsnämnden

Planering för markanvändning
I byggnadsstadgans (BS) § 9 anges, att mark som från sundhetssynpunkt
är olämplig ej tår avsättas till bebyggelse. Paragrafen får vad gäller
radioaktivitet tolkas så att strålnings- oeh radondotterhaltsnivåema utom-
och inomhus ej får bli oacceptabelt höga inom för bebyggelse avsedda
områden.

Utomhus bör gammastrålningen på platser, där personer kan vistas upp
emot 20 <3 av året. t ex lekplatser, understiga 100 <.R/h. Kraftigare
gammastrålning från naturlig mark avskärmas med fyllning. Radondotter-
halten utomhus är låg och behöver normalt ej beaktas.

Inomhusnivåerna kan påverkas, förutom av radioaktivt byggnadsmate-
rial, av radontillförsel från hushållsvatten och av strålning och radontill-
försel från marken. Om radontillförseln och strålningen från mark och
\atten avskärmas eller elimineras kan nybyggnader uppföras även på
mycket radioaktiv mark. utan att inomhusnivåerna blir oacceptabelt höga.

Vid planläggning för bebyggelse bör strålnings- och radonproblemen
beaktas inom sådana områden där gammastrålningen i marken kan över-
stiga 30/iR/h. Dessa områden är markerade på SGUs GEO-strålningskar-
tor. Det bör dock framhållas att hög radonavgång konstaterats i enstaka
fall även utanför sådana områden.

Erforderliga undersökningar för bedömning av strålningen och radon-
avgången från marken bör göras, se kapitel 8 och artikeln "Byggande på
radioaktiv mark" planverkets Aktuellt nr 4 . 1980. I planverkets skrivelse
till kommunerna "Kommunal energiplanering" (15 januari 1979 Dnr S
3195/78) informeras om att arbetet med undersökningar av strålningfarli-
ga byggnader och strålningsfarlig mark lämpligen bör samordnas med
planeringen av energisparåtgärder.

Inom områden, där hög strålning och radonavgång förekommer, kan
villkor ges för nybebyggelse i planbestämmelserna med stöd av BS § 9
och i byggnadslov med stöd av BS § 9 och § 46 samt Svensk byggnorm
1980.

Se vidare främst kap 5 Radioaktivitet i mark och kap 8 Planering vid
markanvändning.

Nybyggnad
Föreskrifterna i SBN 1980 beträffande radioaktivitet (31:14 och 36:41)
träder i kraft den I januari 198!.

Föreskrifterna innebär

att byggnadsmaterial med gammaindex eller radiumindex högre än 1.0
inte får användas (31:143)

att gammastrålningen inomhus får vara högst 50 nR/h (31:141)
att radondotterhalten i inomhusluften får vara högst 70 Bq/m1 (36:41)

Vid byggnadslovsprövningen och besiktningarna bör klarläggas om det
finns sådan risk för kraftig gammastrålning och radonavgång från marken
att särskilda åtgärder behöver vidtas.

Radioaktiviteten hos byggnadsmaterialen är normalt lägre än vad som
tillåts, annat än för alunskifferbascrad gasbetong, som ej tillverkas längre.



och för tv Ilning innehållande alunskiffermaterial. t ex rödfyr trän kalk-
bränning. Vissa starkt radioaktiva graniter kan ha indexvärden över 1.0
och kan ge upphov till hög radondotterhalt och eventuellt även hög
gammastrålning inomhus om de används som fyllnings-, dränering.-» eller
ballastmaterial.

I vissa områden med förekomst av starkt radioaktiv granit kan brunns
vatten innehålla och avge oacceptabelt mycket radon, om det används som
hushållsvatten

Om nämnda strålnings- och radonkällor undviks eller avskärmas upp-
fylls normalt föreskrifterna. Viss risk för hög radondotterhalt kan dock
förekomma i självdragsventilerade enbostadshus.

Där tveksamhet råder om kraven är uppfyllda bör främst radondotterhal-
ten kontrolleras i färdig byggnad. Bedömningsregler redovisas i kapitel 9
och bilaga 2.

Se vidare främst kapitel 5 och bilaga 5. men även bl a kap 3. 7 och 8.

Ombyggnad
Liksom för nybyggnad träder föreskrifterna beträffande radioaktivitet vid
ombyggnad i SBN 1980 (31 Omb: 14 och 36 Omb:41) i kraft den 1 januari
1981.

Föreskrifterna innebär

att befintligt starkt radioaktivt material i bärande stomme, mellanväggar
o d inte behöver bytas ut

att svåråtkomligt starkt radioaktivt material i mark eller fyllning under och
intill byggnad inte behöver bytas ut

att lättåtkomlig starkt radioaktiv fyllning intill byggnad och i bjälklag bör
bytas ut. Om radoncotterhalten ej kan sänkas till eller under 200 Bq/m'
medelst andra enkla åtgärder, t ex ökad ventilation eller tärning av
grundkonstruktionerna, skall de bytas ut så att halten om möjligt blir
lägre än 200 Bq/m3

att radondotterhalten efter ombyggnad får vara högst 200 Bq/m'. Undan-
tag medges om halten ej kan sänkas till 200 Bq/m1 medelst enkla
åtgärder.

Vid byggnadslovspliktig ombyggnad kan byggnadsnämnden infordra
ett förundersökningsprotokoll, som även innehåller uppgifter om de om-
ständigheter som kan ge hög radondotterhalt. Sådana uppgifter är t ex om
alunskifferbaserad gasbetong finns i byggnadsstommen, om krossad
alunskifferbaserad gasbetong eller rödfyr finns i bjälklagsfyllning eller i
fyllning intill källarväggar samt om ventilationen är dålig t ex på grund av
att tilluftsventiler saknas och att huset tätats. Om infordrade uppgifter ger
anledning till misstanke om att radondotterhalten är hög bör byggnads-
nämnden begära mätning av radondotterhalten eller annan undersökning.

Planverket har också i sin rapport nr 51 "Riktlinjer för kommunal
energibesiktning" informerat om att radonproblemen bör uppmärksam-
mas vid energibesiktningarna.

Orsaken till att det i SBN 1980 inte krävs, att radioaktivt stommaterial
och svåråtkomlig radioaktiv fyllning skall bytas ut även om radondotter-
halten inte kan sänkas till 200 Bq/m', är att man vill undvika stora ingrepp
i byggnaderna innan hälsoriskerna på grund av strålning i byggnader
klarlagts närmare. Utredningar härom pågår och statsmakterna kommer att
på grundval av förslag från Radonutredningen ta ställning till om nu
provisoriska gränsvärden behöver ändras.

Inga krav ställs beträffande gammastrålningen. därför att stråldoserna
från gammastrålningen är relativt låga och normalt kan försummas vid
sidan av doserna från radondöttrarna.
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Om åtgärder behöver vidtas lör att sänka radondotterhalten är det
givetvis bäst att i törsta hand undanröja orsakerna till radontillförseln. t ex
att byta ut radioaktivt lättåtkomligt fyllningsmaterial eller att - om huset
ligger på starkt radioaktiv mark - täta grundkonstruktioner och källargolv
sä att radontilltörseln trän marken hindras. Speciellt gäller detta vid
radioaktiv mark eftersom den andra rimliga åtgärden är ökad ventilation
och en sädan ofta kan medföra ökat undertryck inomhus och därmed ökad
radontillförsel frän marken Starkt radioaktiv bjälklagsfyllning av t ex
alunskifferbaserad. krossad gasbetong eller rödfyr, utgör svara radonkäl-
lor. Sädan fyllning bör utbytas där sa är rimligt.

Det från hygienisk synpunkt minsta uteluftsflödet i ny bebyggelse
(bostäder) anges i SBN 36:4. Det uppgår till cirka en halv omsättning per
timme (0.5 oms/h) räknat pa lägenheten som helhet. Motsvarande gäller i
princip även vid ombyggnad. Dock far därvid en höjning av uteluftflödet
ske om sä erfordras för att bringa ned radondot'erhaltens medelvärde
under 200 Bq/m\ Den därvid höjda luftomsättningen är således ett hy-
gieniskt betingat krav enligt kap 36. Fran energisynpunkt skall uteluftflö-
det begränsas. Det tär. enligt SBN 34:41. uppgå till högst det värde som
från hygienisk synpunkt godtas enligt SBN 36.

Om luftväxlingen är dälig bör man i första hand se till att befintligt
ventilationssystem fungerar väl. bl a att det finns tilluftsdon om huset är
tätt. Vid behov ersätts självdragssystem med fläktventilation eller ökas
befintlig fläktventilation. Radondotterhaltcn är grovt räknat omvänt pro-
portionell mot luftväxlingen, om den inte påverkas a\ radontillförsel frän
mark. Om luftväxlingen ökas frän 0.1 ä 0.2 till 0.5 a 1.0 oms/h sänks
således radondotterhalten till ca 1/4 a I/K).

Är det tveksamt om radondotterhalten underskrider 200 Bq/ni1 eftc
ombyggnad bör den kontrolleras. Vid fläktinstallation bör luftflödet kon-
trolleras med luftdonsmätare. Se vidare kap 11 betr ombyggnad, men även
bl a kap K) betr befintliga byggnader.

Samordning och samverkan
Byggnadsnämnden kan såsom kommunens sakkunniga organ i byggfragor
behöva samverka med hälsovårdsnämnden och det kommunala formed-
lingsorganet för bostadslån i frågor som rör strålning i byggnader. Detta
gäller bl a vid bedömning av markförhållanden, byggnadstekniskt utfö-
rande och ventilationssystem i befintliga hus för att klarlägga orsakerna till
höga radondotterhalter samt vid bedömning av förslag till lämpliga bygg-
nads- och ventilationstekniska åtgärder. Många av de åtgärder för vilka
s k radonlån utgår är inte byggnadslovspliktiga, men möjligheten tilj
frivilligt byggnadslov enligt BS 54 8 4 mom bör beaktas.

När nya uppgifter och erfarenheter om strålning i byggnader samt om
åtgärder och undersökningar kommer fram avser planverket att informera
härom i Aktuellt eller på annat sätt.



Särskild information till
hälsovårdsnämnden

Hälsovårdsnämndens roll
Hälsovårdsnämndens roll när det gäller radon i den befintliga bebyggelsen
framgår dels av hälsovårdsstadgans allmänna bestämmelser, dels av soci-
alstyrelsens kungörelse med rad och anvisningar om åtgärder mot radon i
bostäder den Iy juni 1980 (SOS FS (M) 1980:71).

Enkelt uttryckt hör hälsovårdsnämndens roll vara att undersöka bo-
stadsbeståndet lör att spara de mest utsatta husen. I dessa hus bör radon-
dotterhalten mätas, och nämnden bör bedöma och besluta om sanitär
olägenhet kan anses föreligga. Om det enligt mätningar beräknade årsme-
delvärdet kan antas vara högre än 400 Bcj/nr' i det enskilda huset, bör det
räknas stim >anitär olägenhet.

Nämnden bör också försöka klarlägga orsakerna till de höga halterna, sa
att lämplig åtgärd kan föresläs. Utan mätning kan den enskilde inte själv
veta om han är utsat! för en stor risk eller ej, varför rådgivning och
information till de boende är en viktig uppgift för hälsovårdsnämnden och
dess personal.

Förutsättningarna för
hälsovårdsnämndens arbete
Under det senaste året har metoder för att spara mark och hus med
förhöjda gammavärden kommit fram. Det finns också metoder som läm-
par sig för mätning av radondotterhalt i bostäder i stor skala. Socialstyrel-
sens bestämmelser om gränsvärde för radondotterhalt i bostäder och bo-
stadsstyrelsens bestämmelser om lån till "radonhus" ger förutsättningar
för att hälsovårdsnämnden ska kunna verka för att sparade hus tär halterna
sänkta till godtagbara värden.

Eftersom erfarenheterna ännu är begränsade, finns det inte underlag för
att ge mer detaljerade råd om hur arbetet bör bedrivas i den enskilda
kommunen. Spårning/mätning bör dock ske i flera steg för att ge en
uppfattning om hur stort problemet är samt vilka resurser som kan behö-
vas. Genom att i första hand försöka spåra upp och närmare undersöka de
mest utsatta husen kan kostnaderna begränsas. Spårningen bör genomfö-
ras systematiskt och fullföljas inom ett par är.

Samverkan med andra kommunala organ
Hälsovårdsnämnden bör samverka med byggnadsnämnden både när det
gäller nybyggnad pä mark som kan befaras vara särskilt radioaktiv och i
fråga om byggnadstekniska och ventilationstekniska åtgärder i hus med
höga radondotterhaltcr. Kommunens förmedlingsorgan för statliga lån
behöver dels hälsovårdsnämndens beslut om sanitär olägenhet föreligger
eller inte, dels hälsovårdsnämndens bedömning av orsakerna till höga
radondotterhalter och lämpliga åtgärder.

Ytterligare information
Genom Radonutredningens arbete har flera undersökningar och forsk-
ningsprojekt kommit igång. Resultat som kan påverka hälsovårdsnämn-
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dcrnas arbete kommer M*ciaKt\reisiii all inlormcr.i om pu •Iik.i san
lack vare de uppritter som halsr-vardsnamndcnu fortlöpande lämnar

till sivialslyrelsen samla» informatio?, som ar vardctull for alla « « i
arbetar med radonfrågorna. l\-t ar darfor myckel viktigt att nämnderna
fortsätter att hälla sivrclsen undcrräliad pa enklaste san iS.- socialstyrel-
sens skrivelse den P september 11>"*V>>

Särskild information till
kommunernas förmed-
lingsorgan för statliga lån
Sedan den i juli IV>S() kan man fa s k "radonian som k. ^ipleJlenn-.' 'ii!
andra former a\ statligt bostadsMn. Kadonlan .ir e» >pvv :ellt i.«n til!
förbattriniisatiiärder pa s:nind a\ hön radondotterhalt i '. e \ bostader
Be>tämmelserna för radonian prevent<'raN närmare i kapitel '2 "lif.ar.-
>iei'inK a\ attiärder i b«»stader".

I radonlaneärcnden sk;t sarskiit toiiarui-- observeras.

Information till allmänheten
Till förmedliniivrsianvts uppgifter hor att informera om hur statliga lan
och bidrai: är utformade. Da det eäller atuarder mot hos: radondotserhalt ar
det viktiyt alt klargöra möjliirhcterna att kombinera olika statliga stot!tor-
mer oeh försöka finna i:t vilken kombination som är lämplig i det enskilda
fallet:

• radonian oeh eneriiisparslöd
• radonian oeh "vanliszt" ombviiirnadslan
• radonian oeh såväl energisparstod som omb\i:i:nads|an

Därtill kommer alternativet att lämna enbart "vanligt" omb\s;::nailsljn.
vilket blir fallet om åtgärderna mot för hot: radondotterhall inizar i men
endast utgör en mindre del av en omfattande omb\ggr.ad.

Samverkan med andra kommunala organ
I radonlaneärenden ska förmedlingsorganet samrada med saval hälso-
vårdsnämnden som byggnadsnämnden.

}-.n grundförutsättning för att fa radonian ar alt det finns eti beslut .iv
hälsovårdsnämnden som visar alt railondotterhalten innebar sanitär ola-
genhet. Vidare krävs det vid bedömningen av vilka åtgärder som ar
lämpligast i det enskilda fallet all formedlingsorgancl samrader med bade
hälsovårdsnämnden oeh byggnadsnämnden.

hnligl föreskrifterna i bostadsstvrelsens författningssamling kan for-
medlingsorganet föreskriva at! resultatet av åtgärderna ska kontrolleras
Förmedlingsorganel bör informera lansökanden om vederboraml-s skyl-
dighet att tillåta kontroll. I socialstyrelsens kungörelse med rad och anvis-
ningar om åtgärder mot radon i bostäder I SociaKty relsens författningssam-
ling. SOS KS (M) l«>X():7h toreskrivs att hälsovårdsnämnden ska utföra
sådana konlrollmätningar i vissa fall. Också da det gäller en eventuell
eltcrkonlroll är alltså samrad mellan förmedlingsorganel och hälsovårds-
nämnden naturligt.

11



Särskild information till
den kommunala
energisparrådgivningen
respektive energi-
besiktningen
I statsmakternas strävan att spara energi för att minska landets oljeberoen-
de har en kommunal rådgivning inom energihushållningsfrågor byggts
upp i de flesta kommuner i landet. Denna energisparrådgivning är van'i-
gen kombinerad med en energibesiktningsverksamhet. vars uppg'tt är att
efter besiktning i fastigheter lämna råd oeh anvisning om hur man med
vissa korrigeringar i driften och med installations- och byggnadstekniska
förbättringar kan minska energiförbrukningen i den enskilda fastigheten.

En av de åtgärder, som i första hand anses medverka till lägre energi-
förbrukning är att förbättra husens täthet för att minska så kallad ofrivillig
ventilation. Minskad ventilation är en annan åtgärd som ofta föresläs.
Planverket har i Rapport 51 "Riktlinjer för kommunal energibesiktnip«:"
pekat på faran av att okritiskt föreslå den här typen av åtgärder om .nan
kan misstänka höga koncentrationer av radon och radondöttrar i en fastig-
het.

Energibesiktningsförrättaren/rådgivaren bör ta del av innehållet i den
här rapporten och därigenom få kunskaper om de mekanismer som påver-
kar radon- och ra-londotterhalten i fastigheter.

Om man vid en energibesiktning upptäcker att höga radon- och radon-
dotterhalter kan befaras bör man i första hand ta kontakt med kommunens
hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd. Dessa kan göra en noggrannare
bedömning och rekommendera lämpliga mätningar eller själva utföra
mätningar samt ge råd om eventuella åtgärder. I avvaktan på hälsovårds-
nämndens resp byggnadsnämndens bedömning bör ingen tätning eller
annan åtgärd företas som försämrar luftväxlingen.

Vid upprättandet av den energisparplan, som bör ligga till grund för
energisparinutser från kommunens sida, är det lämpligt att markera de
fastigheter där man vid sparåtgärder har att ta hänsyn till radonproblemen,
så att de åtgärdsprogram som föreslås i dessa fastigheter inte leder till en
ökning av radon- och radondotterhalter.



1. Inledning

Kort historik
Under några årtionden har det varit känt att den skifferbaserade gasbe-
tongen avger mer radon än andra byggnadsmaterial. På grundval av
undersökningar under 1950-talet bedömdes emellertid stralningsriskerna i
byggnader inte vara lika stora som man nu antar. Det är dessutom törst pa
senare år som riktigt höga radon- oeh radondotterhalter har konstaterats i
bostäder. Strålskyddsinstitutet (SSI) beräknar att den kollektiva stråldosen
(medelstråldosen) på grund av radondöttrar har mer än fördubblats under
de senaste tjugo åren.

Anledningen till de ökande radon- oeh radondotterhalterna är att den
skifferbaserade gasbetongen kom till allt större användning oeh att husen
samtidigt byggdes allt tätare. Även befintliga byggnader började tätas i
energisparsyfte. Vid mätningar i Tidaholm 1978 konstaterades att mycket
höga radon- oeh radondotterhalter inomhus kan orsakas även av starkt
radioaktiv mark oeh fyllningsmaterial.

Hälsoriskerna med joniserande (radioaktiv) strålning har sueeesivt upp-
värderats. Under 70-talet har undersökningar visat pa ett klar! samband
mellan lungeaneer hos gruvarbetare oeh radondotterhalt i gruvor. I takt
med uppvärderingen av skaderiskerna har strålningen i bostäder kommit
att betraktas som ett allt allvarligare problem. SSI påpekade konsekven-
serna av en minskning av luftomsättningen i bostäder i energisparsyfte i
sitt remissvar till Energi- oeh miljökommitténs betänkande 1977. Vären
1978 framhöll SSI i en skrivelse till regeringen att strålningsfrågorna
borde utredas närmare, oeh till samma resultat kom Energikommissionen,
som i siti slutbetänkande (SOU 1978:49) menade att en särskild utredning
borde göras.

I februari 1979 tillsatte regeringen Radonutredningen under jordbruks-
departementets huvudmannaskap oeh med Gunnar von Sydow som utred-
ningsman. Radonutredningen påbörjade arbetet i mars 1979 och efter tvä
månader utgavs "Preliminärt förslag till åtgärder mot stralrisker i byggna-
der. PM från Radonutredningen" (Ds JO 1979:9). I denna PM gavs bl a
förslag till provisoriska gränsvärden för nybyggnad, ombyggnad oeh be-
fintlig byggnad. Under hösten 1979 pre.senterade utredningen b) a förslag
till program för forsknings- oeh utredningsarbete oeh förslag till program
för finansiering av kostnader för att sänka radondotterhalten i befintliga
bostäder.

Regeringen behandlade strålningsfrågan i proposition 1979/80:97 om
åtgärder mot stralrisker i byggnader, vilken antogs av riksdagen i maj
1980. Planverket, soeialstyrelsen oeh bostadsstyrelsen utarbetade med
utgångspunkt härifrån bestämmelser avseende gränsvärden för strålning
för ny- oeh ombyggnad oeh befintliga byggnader respektive stödregler för
finansiering av åtgärder mot höga radondotterhalter.

Informationen hittills
SSI har i flera forskningsrapporter redogjort för radonproblemet oeh har
via byggforskningsrådets informationsblad (1968). massmedia ( 1974) oeh
den egna broschyren "Strålningen i våra bostäder" (1976) för allmänhet
och fackfolk påpekat ri.skerna mvd ökad radonhalt vid minskad ventila-
tion. Planverket, soeialstyrelsen oeh SSI utarbetade i februari 1979 "In-
formation om strålningen i befintliga byggnader", vilken skickades ut till
regionala och lokala organ. Samma myndigheter har också gemensamt
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utarbetat broschyren "Radon i bostader" (november 1979) att delas ut till
allmänheten \ia hälsovårds- och byggnadsnämnder. Planverket har i sin
skritt planverkets "'Aktuellt" nr 2/77. 5/79. 2/80 och 4/KO informerat om
radon och har i rapporter om kommunal energiplanering och energibesikt-
ning likaså påpekat riskerna med tätningsåtgärder i hus innehållande starkt
radioaktivt material. Planverket har också gett ut "Materialguide, radioak-
tiva material'", som kan användas som hjälp vid identifiering av den
skifferbaserade gasbetongen. Socialstyrelsen har i samarbete med hälso-
värdsförvaltningen och länsläkarorganisationen i Uppsala och Sveriges
geologiska undersökning gett ut '"Ett försök aU spåra radonhus i Uppsala
kommun'". 1979-08-31. vilken distribuerats till kommunerna. Vidare har
Svenska kommunförbundet i sin tidning "Kommunaktuellt" och i "läges-
rapporter" redogjort för radonproblemet och det arbete som centralt pågår
i denna fråga. I bostadsdepartementets skrivelse "Statsbidrag till kommu-
nernas energisparverksamhet", 1979-12-21. vilken skickats ut till kom-
munerna, behandlas möjligheten för kommunerna att få bidrag för kontroll
av radonrisken i samband med besiktning för förslag om lämpliga energi-
sparåtgärder. De lokala myndigheterna har också erhållit '"Information
om kontroll av radondotterhalter i hus", statens provningsanstalt, SP-
INFO 1980:1. Under de senaste åren har radonproblemet dessutom be-
handlats i åtskilliga artiklar i fackpressen.

Kurs- och konferensdagar har i de flesta län anordnats av kommunför-
bundets länsavdelningar.

För den speciellt intresserade kan nämnas att man i USA och Kanada
sedan flera år arbetat med problemet med höga radon- och radondotterhal-
ter i hus byggda på rester från uranbrytning och på radioaktivt fosfat. Bl a
har Atomic Energy Control Board i Kanada anordnat tre konferenser
("Workshop on Radon and Radon Daughters in Urban Communities
Associated with Uranium Mining and Processing"), varifrån utförliga
redovisningar föreligger.

Ansvariga myndigheter och institutioner
CENTRALT

Frågor om strålrisker i byggnader faller inom flera olika myndigheters och
institutioners ansvars- och verksamhetsområden.
• Statens strålskyddsinstitut har enligt strålskyddslagen ansvaret för

skydd mot joniserande strålning.
• Socialstyrelsen är central tillsynsmyndighet enligt hälsovårdslagstift-

ningen och har inom sitt verksamhetsområde tillsynen över den allmän-
na hälsovården.

• Statens planverk är central förvaltningsmyndighet bl a för ärenden om
plan- och byggnadsväsendet och ska bl a meddela tillämpningsföre-
skrifter till byggnadsstadgan.

• Bostadsstxrelsen svarar genom de lokala förmedlingsorganen för statli-
ga lån för lån- och bidragsgivning bl a till åtgärder mot höga radon- och
radondotterhalter.

• Statens råd för byggnadsforskning har till uppgift att planera, initiera
och finansiera forsknings- och utvecklingsverksamhet inom byggnads-
området.

• Statens institut för byggnadsforskning bedriver forsknings- och för-
söksverksamhet inom byggnadsområdet.

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) är expertorgan vad gäller
radioaktivitet i jord- och bergarter.

• Statens provningsanstalt är tillsammans med strålskyddsinstitutet ex-
pertorgan vad gäller mätteknik och provningsmetoder.
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REGIONALT
Pä regional nivä har länsstyrelserna ansvaret tor bl a plan- och byggnads-
väsendet, miljöskydd och allmän hälsovård. Länstyrclscn är tillsynsnn n-
dighet enligt hälsovårds och byggnadslagstiftningen. Läns!iikar<>rgiinisti-
tionen biträder länstyrclscn i frigör som rör den allmänna hälsovården
men är underställd socialstyrelsen.

LOKALT

1 kommunerna har hälsovårdsnämnden enligt hälsovårdsstadgan ansvar
för bl a bostadshygien, yrkeshygien inom vissa typer av arbetsställen samt
hygien inom offentliga lokaler. Hälsovårdsnämnden har att bedöma om
sanitär olägenhet föreligger och i sä fall rekommendera eller kiiiva åtgär-
der. I hälsovårdsnämndens arbetsuppgifter ingär vidare information till
allmänheten samt enligt praxis viss granskning av fysiska planer och a\
byggnadslovsärenden.

Byggnadsnämnden svarar för den fysiska planläggningen inom kom-
munen och för tillsyn av att ny- och ombyggnader utförs enligt gällande
lagar och bestämmelser, främst byggnadsstadgan och Svensk byggnorm.

Kommunernas förmedlingsorgan för statliga län informerar om och
beviljar s k radonlån till förbättringsåtgärder pä grund av hög radondotter-
halt i t ex bostäder.

Vid projektering och uppförande av byggnader ska bl a kraven i Svensk
byggnorm uppfyllas. Ansvaret för att sä sker ligger i första hand pa den
byggande, d v s byggherren. Strålningsproblem ska sålunda beaktas av
byggherren, som ansvarar för en byggnads uppförande. Det åligger vidare

fastighetsägaren att se till att sanitär olägenhet inte föreligga i befintliga
fastigheter. Om sanitär olägenhet konstateras har fastighetsägaren skyl-
dighet att åtgärda detta och även svara för kostnaderna. Råd om erforder-
liga åtgärder lämnas av hälsovårdsnämnden eller byggnadsnämnden.

Adresser till centrala organ redovisas efter bilagorna.
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2. Strålning och strålrisker

Praktiskt taget allting omkring oss innehåller radioaktiva äm. . n. Radioak-
tivitet är det tenomen som består i att en del ämnens atomkärnor sönderfal-
ler utan yttre påverkan, och att dessa sönderfall ger upphov till olika slags
strålning. Med aktiviteten av ett radioaktivt ämne förstås antalet sönderfall
per sekund.

Av de olika strålningstyper som förekommer vid radioaktiva sönderfall
är gammastrålning och alfastrålning särskilt intressanta när det gäller
strålning i byggnader.

Gammastrålning liknar röntgenstrålning och är mycket genomträngan-
de. Gammastrålning från ett radioaktivt ämne utanför kroppen kan därför
träffa alla vävnader och organ inuti kroppen.

Alfastrålning består av partiklar och har mycket kort räckvidd, bara
några centimeter i luft. Alfastrålningen förmår inte tränga in genom
hudens hornlager och kan därför endast träffa levande celler om det
radioaktiva ämnet har kommit in i kroppen.

När strålning träffar kroppens vävnader avges energi. På grund av det
sätt på vilket energin avges kallas strålningen från radioaktiva ämnen
(liksom röntgenstrålning) joniserande strålning.

Den mängd energi som mottas per kg kroppsvävnad i ett visst organ
kallas stråldos.

Naturliga strålkällor
Människan har alltid varit utsatt för joniserande strålning från olika natur-
liga strålkällor. De naturliga strålkällorna som vi utsätts för är huvudsakli-
gen av tre slag. Det är kosmisk strålning, radioaktiva ämnen i vår omgiv-
ning och radioaktiva ämnen i vår kropp.

KOSMISK STRÅLNING

Solen och strålkällor i den yttre rymden bestrålar oss med kosmisk strål-
ning som ger oss en årlig stråldos på cirka 0.3 mSv (millisievert). Denna
strålning består av mycket energirika partiklar och har mycket stor genom-
trängningsförmåga. Vi har därför inga praktiska möjligheter att undvika
den. däremot kan stråldosen påverkas så att den t ex ökar om vi beger oss
upp på höga höjder.

RADIOAKTIVA ÄMNEN I VÅR OMGIVNING

De viktigaste radioaktiva ämnena i vår omgivning ingår i de sönderfalls-
kedjor som inleds med de radioaktiva sönderfallen av uran och torium.
vilka i mindre eller större omfattning finns i våra berg- och jordarter (se
vidare kapitel 5). Bland dessa ämnen märks radium och det gasformiga
ämnet radon, som bildas när radium sönderfaller. Radon kan avgå till
grundvattnet och finns ofta i brunnsvatten, särskilt i djupborrade brunnar.
I marken och i de flesta byggnadsmaterial finns också torium och kalium
som strålkällor.

Om vi skulle tillbringa hela vår tid utomhus, skulle de radioaktiva
ämnena i vår omgivning ge oss en stråldos på cirka 0,5 mSv per år i
genomsnitt. Stora variationer förekommer.

RADIOAKTIVA ÄMNEN I VÅR KROPP

Den viktigaste strålkällan i vår kropp är kalium. I naturligt kalium ingår en
isotop av kalium. K-40, som är radioaktiv. Kftersom kalium är en livsvik-

Hnheten för aktivitet heter becqu-
erel (förkortas Bq). Hn becquerel
är ett kärnsönderfall per sekund.

Hnheten för stråldos heter sievert
(förkortas S\>. Vid en stråldos pa
en sievert av röntgen eller gamma-
strålning har den bestrålade \ä \ -
naden absorberat en stralenergi a\
en joule per kilogram.

I Den totala stråldosen från de natur-
! liga strålkällornu är i medeltal cir-
! ka I mSv per år.
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tig beståndsdel i var kropp kan vi inte undgå att bli bestrålade. Stråldosen
från kalium är cirka 0.2 mSv per ar.

Den totala stråldosen från konst-
gjorda strålkällor är i medeltal cir- i
ka 1 mSv per är.

Man kan helt bortse från risken för
akuta strålskador i samband med
strålning i byggnader.

Konstgjorda strålkällor
Människans teknik har skapat ett antal nya strålkällor såsom röntgenappa-
rater och konstgjort radioaktiva ämnen. Det helt dominerande bidraget
från dessa strålkällor härrör från den medicinska användningen av strål-
ning, framför allt från röntgenundersökningar.

Skador av strålning
AKUTA STRÅLSKADOR

När levande celler träffas av joniserande strålning kan de skadas. De kan
bl a förlora förmågan att dela sig till nya. funktionsdugliga celler. Om
stråldosen är hög upphör Jen normala celldelningen och det blir cellförlust
genom att den nya cellgenerationen inte blir fulltalig. Om cellförlusten är
alltför stor kan vävnaden eller organet inte fungera och det uppstår en akut
strålskada till följd av döda celler.

En sådan strålskada kan inte uppstå om inte tillräckligt många celler har
förstörts. Därför finns det ett s k tröskelvärde för stråldos under vilket
akuta skador ej kan uppstå. De stråldoser vi kan utsättas för genom
naturliga eller konstgjorda strålkällor i samhället är inte så stora att akuta
skador kan uppstå, annat än vid olyckor eller när man avsiktligt vill
förstöra celler, vilket sker vid strålbehandling.

SKADOR PÅ LÄNGRE SIKT

Det finns dock en liten risk tor skadlig påverkan även när stråldosen är så
liten att någon akut skada inte kan uppstå. Man kan tänka sig att celler
fortfarande kan dela sig men att strålningen har skadat deras arvsanlag så
att de "glömmer" någon funktion de ska ni etter celldelningen. Om det
gäller könsceller, kan det hetyda risk för att en ny individ ska få någon
form av ärftlig skada. Om det gäller andra celler, kan det betyda att de nya
cellerna inte kan fylla sin normala funktion i den vävnad i vilken de ingår.
Det kan resultera i att en tumör bildas, d v s en ohämmad tillväxt av
celler.

Risken för cancer eller genetiska skador från strålning är mycket liten.
Kroppen har uppenbart effektiva skyddsmekanismer eftersom vi inte alla
drabbas av cancer eller genetiska skador, trots att vi utsätts för joniserande
strålning. Kunskapen om cancerrisken härrör från erfarenheten av vad
som hänt när stora grupper människor utsatts för mycket höga stråldoser.
Att strålningen förorsakar genetiska skador på människor har ännu inte
kunnat bekräftas genom direkta iakttagelser, men det råder ändock inte
något tvivel därom eftersom man har stor erfarenhet från djurförsök och
cellforskning.

När det gäller risken för cancer eller genetiska skador räknar man med
att det inte finns något tröskelvärde för stråldosen under vilket risken är
obefintlig. Risken antas vara direkt proportionell mot stråldosen. Vid
mycket små stråldoser antar man således att det fortfarande finns en liten,
men dock risk. Detta antagande är mycket svårt att verifiera. Trots detta
baseras de riskuppfattningar och därmed sammanhängande dosgränser
som senare anges i texten på detta antagande.

En viktig faktor är att cancer som förorsakas av strålning inte uppträder
omedelbart utan först efter en lång latenstid. Detta innebär att det förflyter
lång tid mellan bestrålning och skadans uppträdande. Tidsintervallet kan
vara av storleksordningen 2(>-40 år. Om man vill söka ett orsakssamband
måste man alltså ta reda på strålningsförhållanden 2(>-4O år innan cancer-
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sjukdomen uppträdde. Detta är oftast mycket svårt.
Man bedömer grovt räknat att cirka I ck av cancerfallen i vårt land

orsakas av den naturliga strålningen, d v s av de cirka 30 000 cancerfall
som årligen upptäcks i Sverige kan kanske 300 värd förorsakade av den
naturliga strålningen. Den cancerrisk som medicinsk användning av strål-
ning (t ex röntgen) medför är av samma storleksordning, men denna måste
vägas mot de fördelar som uppnås. Sjukdomar kan upptäckas på ett tidigt
stadium och säkrare diagnoser kan ställas.
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3. Strålning i byggnader
Inomhus utsätts vi dels tor garnmastrålning från radioaktiva ämnen i
byggnadsmaterial och mark, dels för alfastrålning från radonets radioakti-
va sönderfallsprodukter (radondöttrar).

Gammast raining inomhus
Gammastrålningen i bostäder ger normalt avsevärt mindre stråldoser än
alfastrålningen från radon. Vid strålsk>dusinstitutets undersökningar av
variationer av gammastråldosen i svenska bostäder har värden mellan 0.02
mSv/år (Gotlands län) och 3,2 mSv/år (Stockholms län) uppmätts. Senare
undersökningar har visat värden upp mot 8 mSv/år.

För närvarande anses inte gammasträlning i befintliga bostäder medföra
sådana risker att krav på åtgärder anses motiverade, men Radonutredning-
en har som en av sina uppgifter att studera behovet av eventuella åtgärder
mot höga gammastråldoser.

En gammastrålmätning kan visa om det finns risk för höga radonhalter.
En hög gammastrålnivå är ett tecken på ovanligt stora mängder radium i
byggnadsmaterial eller mark, vilket kan innebära risk för höga radon- och
radondotterhalter inomhus. En hög gammastrålnivå behöver dock inte
innebära höga radon- och radondotterhalter då dessa kan minskas avsevärt
med en god ventilation. På motsvarande sätt gäller att en låg gammastrål-
nivå inte är någon garanti för låga halter. Orsakerna härtill berörs i
följande avsnitt.

strålningsintensitet
från mark och fyllning

stråiningsintensitel från
byggnadsmaterial och
mängd material med hög
radioaktivitet

strålavskärnande kon-
struktioner (källar-
väggar, källargolv och
bottenbjälklag)

strålavskärmande ytskikt
(oftast försumbara)

gammastrålnings-
nivå inomhus

Figur I. Faktorer nom av%ör xammastrålninxsnivån i en byggnad igammusirålningen
påverkas inte av ventilationen).

Radon i inomhusluft
Alfastrålningen från radon i luften i våra bostäder ger normalt upphov till
större stråldoser än gammastrålningen. Radon är en radioaktiv ädelgas
som bildas när det radium som finns i mark och byggnadsmaterial sönder-
faller. Eftersom radiums livslängd är flera tusen år är produktionen av
radon konstant under hela den tid som bostaden existerar. Radongasen kan
utsöndras ur det material i vilket det bildas och kan då blanda sig med
luften i våra bostäder. I en dei fall kan marken avge radon till grundvattnet
i sådana mängder att brunnsvatten kan bli en betydande källa till radon, i
den mån det nyttjas för hushållsändamål.

Om radon kontinuerligt tillförs ett helt slutet rum kommer mängden
radon att successivt öka i rumsluften. Det radon som har samlats i luften
försvinner efter hand genom radioaktivt sönderfall. Den mängd radon som
sönderfaller blir större ju mer radon som samlats. Till slut försvinner per
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tidsenhet lika mvcket radon genom sönderfall som den mängd som tillförs
rummet Da kan radonhalten inte öka längre och man säger att en jäm-
viktskoncentration har uppnåtts.

mark och fvllnin:»

byggnadsmaterial

hushållsvallen

ventilationssystem

husets täthet

väderleksförhållan-
den (temperatur och
vind) och husets läge

bostadsbanor
(boendebeteende)

radon- och
radondotterhalt

/ j i inomhusluften

/ I

Figur 2. Faktorer som avgör radon- och radondotterhalten i inomhuslufiin

LUFTOMSÄTTNINGENS BETYDELSE

Ett rum är emellertid aldrig helt tätt. utan en viss luftväxling förekommer
alltid genom ventilationssystem. springor och andra otätheter. Därför
kommer inte endast det radioaktiva sönderfallet utan även borttransporten
av radon att medverka till att radonhalten minskas i rummet. Därmed
kommer jämvikten mellan tillförd och försvinnande radon att inträffa
tidigare och jämviktskoncentrationen blir lägre. Grovt räkna» minskar
radonkoncentrationen till hälften om luftomsättningen fördubblas, d v s
koncentrationen är omvänt proportionell mot luftomsättningen. Radonhal-
tens ökning med tiden i ett vid tiden noll radonfritt rum vid olika luftom-
sättningar illustreras i figur 3 och dess beroende av byggnadsmaterial och
luftomsp'tning i figur 4.

Borttransporten av radon - d v s luftomsättningens storlek - är således
av avgörande betydelse för radon- och radondotterhalterna inomhus. Luf-
tomsättningen i ett hus eller ett rum beror av ventilationssystemets effekti-
vitet, husets täthet och på vind- och temperaturförhållanden. Även väd-
rings- och övriga boendevanor vad gäller öppnande/stängande av ytter-
och innerdörrar och fönster har stor betydelse (se figur 2).

Ojämn luftomsättning i en bostad

Luftomsättningen är ofta mycket olika i skilda rum i en bostad. I kök och
badrum där frånluftsdon är placerade är den ofta tillräcklig, medan spe-
ciellt sovrum, där man dessutom normalt tillbringar större delen av sin tid
hemma, ofta har undermålig luftomsättning.

Att bedöma ventilationens effektivitet med ledning av luftomsättnings-
värdet kan vara vanskligt. Det visar sig ofta att den luft som tillföres via
tilluftdon inte blandas in i rumsluften på ett idealt sätt. utan passerar

Ventilationen mäts i antalet luft-'
omsättningar per timme (förkortas
oms/h), hn luftomsättning per
timme innebär att man via ventila-
tionen byter en luftmängd motsva-
rande rummets/bostadens volym
per timme.

RaUon oms/h

o (> i : IS timrnir

Figur 3. Radonkoncentrationens ökning
med tiden vid olika luftomsätt-
ningar. Den översta kurvan
visar hur radonhalten stiger i ett
praktiskt laget oventilerat rum.
Halterna motsvarar vad man kan
vänta sig i ett rum vars om-
slutningsväggar delvis hestår av
skijferhaserad gashetong.
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rummet oeh föres ut med evakueringsluften via fränluftdtmet. Man kan
tala om en "kortslutningseffekt" beroende på en brist i konstruktion eller
utförande och denna har konstaterats vid jämförande mätningar med
spårgas.
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eller tlerbostaJ^hus
av hvlonj; eller teyel

tony, medelvärde

exempel pä hus met.
extra hoj: radonhalt

" • • • • . , ^

I.uftitmsattnint:

Figur 4. Radonhaltens un^efärli/^a värde i hus b\j(i(da av olika material vid olika
luftomsättning. Teoretiska beräkningar anpassade till ett begränsat antal sam-
tidiga mätningar av radonhalt och luftomsättning. Radondotterhalten i Bq/m*
är normalt cirka hälften av radonhalten.

En annan störning i ventilationens effekt är de större eller mindre
stagnationsområden som kan förekomma beroende av inredningsdetaljer i
rummen, även i väl ventilerade rum. Denna ojämna luftväxling torde dock
inte innebära att radonhalten varierar så mycket eftersom radonet inte
påverkas så mycket av de relativt svaga luftströmmarna i en lägenhet och i
det enskilda rummet. I en lägenhet med alla dörrar öppna är radonhalten
troligen relativt lika i de olika rummen och halterna i olika delar i det
enskilda rummet torde inte skilja sig nämnvärt. Med stängda dörrar kan
däremot halterna vara mycket olika i rummen.

Strålning från radondöttrar
Radonet som sådant är inte det egentliga problemet från hälsosynpunkt.
Eftersom radon är en ädelgas andas man snart ut den mängd man andats in
och det samlas inget radon i lungorna. När radon sönderfaller bildas
emellertid en serie nya ämnen som i sin tur också är radioaktiva. Dessa
sönderfallsprodukter (s k dotterprodukter) är inte gasformiga utan fasta
partiklar som gärna fäster vid dammpartiklar.

Radondotterhalten ökar något snabbare än radonhalten vid minskad
luftomsättning. Radondotterhalten i bostäder varierar i stort sett mellan 20
och 80 procent av radonhalten och ligger normalt mellan 40 och 60
procent. Vid 0,5 oms/h räknar man med att radondotterhalten är ungefär
hälften så stor som radonhalten. Man kan teoretiskt beräkna "produktio-
nen" ( d v s antalet sönderfall per tids- och volymsenhet) av radondöttrar
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vid en viss radonhalt och luftomsättning - men denna produktion stämmer
ofta dåligt överens med den verkliga radondotterhalten i inomhusluften.
Detta beror på att radondöttrarna - till skillnad från radongasen - är
mycket reuktiva (oftast positivt laddade) och därför fastnar förutom på
dammpartiklar även på inredning, golv, väggar och tak.

När man andas in radondöttrar stannar de en tid i lungorna innan de
transporteras bort av luftvägarnas tlimmerhår. Under sin uppehållstid i
lungorna sönderfaller större delen av de inandade radondöttrarna varvid de
utsänder alfastrålning. Genom sin korta räckvidd förmår alfastrålningen
inte träffa andra levande celler än de som ingår i lungvävnaden. Den risk
för cancer som uppstår gäller därför lungcancer.

BEDÖMNING AV LUNGCANCERRISKEN

Att radon kan bidra till uppkomsten av lungcancer har man ansett sig
kunna konstatera från studier av gruvarbetare som utsatts för höga radon-
dotterkoncentrationer i gruvluften. Gruvarbetare utsätts emellertid också
för en del andra påfrestningar av luftvägarna och det är därför inte
självklart att erfarenheten om deras risk är direkt tillämpbar i bostäder. En
annan skillnad, som från risksynpunkt kan peka i motsatt riktning, är att
gruvarbetare aren ganska homogen grupp av vuxna, friska män. under det
att det i en bostad kan finnas människor av alla åldrar och även sådana som
inte är helt friska. Bedömningen av lungcancerrisken i bostäder baserar sig
huvudsakligen på erfarenheten från gruvarbetet och från en del studier av
dos-responssambanden för lungcancer efter röntgenbestrålning.

På grundval av denna erfarenhet antar man att risken för lungcancer är
direkt proportionell mot radondotterkoncentrationen.

Den genomsnittliga radondotterhalten i svenska bostäder har för år 1975
uppskattats till cirka 30 Bq/m3 vid en luftomsättning på 0,6 oms/h. Enligt
gängse antaganden kan ett års exponering av hela svenska befolkningen
för denna radondotterhalt orsaka 200-1 000 lungcancerfall varje år. Ra-
donutredningen har utgått från siffran 400 per år. Dessa lungcancertall
kommer dock inte att visa sig förrän efter 15-40 år beroende på den långa
latenstiden för lungcancer.

En faktor som markant påverkar lungcancerfrekvensen är rökningen.
Av de cirka 2 000 lungcancerfall som årligen konstateras i Sverige svarar
rökningen sannolikt för cirka 75-80 procent. Den dominerande uppfatt-
ningen är att rökning i samband med radondotterexposition y:terligare
ökar risken.

Undersökningar i bl a Sverige och USA har också antytt detta. På
senare tid har emellertid också den motsatta uppfattningen hävdats, d v s
att rökare i vissa fall skulle vara mindre känsliga för radondöttrarnas
påverkan. Rökningen i sig innebär dock betydligt allvarligare hälsorisker
än radondöttrar varför det i varje fall inte anses vara någon bra metod att
"skydda" sig mot radonexposition genom att röka.

För att lättare kunna jämföra gammastrålning och radondöttrar i inom-
husluft anges den effektiva stråldosen tillsammans med radondotterhalt för
samma dödsfallsrisk i cancer i tabell I. Det bör noteras att risksiffrorna för
dödsfall i lungcancer är behäftade med mycket stora osäkerheter. Man
antar att risksiffran för radondöttrar i inomhusluft motsvarar intervallet
1:100 (XX) till 1:800 000 cancerfall per mSv effektiv dosekvivaient.

Exponering under ett år för en radondotterkoncentration av 7-8 Bq/m1

antas motsvara en effektiv helkroppsdos av I mSv. Antagandet som
grundas på internationella rekommendationer visar att den genomsnittliga
radondotterhalten i svenska bostäder för några år sedan motsvarar en årlig
helkroppsdos av cirka 3 mSv.

Eftersom radondotterhalten är beroende av luftomsättningen, innebären
ändring av den genomsnittliga luftomsättningen i våra bostäder en föränd-

Den biologiska verkan av en och
samma stråldos från olika typer av
strålning kan vara olika. För att de
olika stråldoserna ändå ska bli di-
rekt jämförbara brukar man mul-
tiplicera de olika stråldoserna med
en kvalitetsfaktor. En sådan viktad
stråldos kallas effektiv dosekviva-
ient.



ring av radondotterhalten och tar som konsekvens ett större eller mindre
antal lungcancerfall bland befolkningen.

Hustyp

/iR/h1)

G ammastrålning
antal döds-
fall per 1 000

mSv/år personer Bq/m'

Radondotterhalt
antal döds-
fall per 1 000

mSv/år personer

Medelvärden
Husavalun- 25-50 1-2 \~2

skifferbase-
rad gasbetong

Tegel-och 12-20 0.5-0.8 0.6
betonghus

Trähus 8-10 0.3-0.4 0,4

Högsta funna
värden
Hus på alun- -

skiffermark
(rödfyr)

Husavalun- '00 4 5
skifferbase-
rad gas-
betong

Hus av andra 38 1,5 2
stenmaterial

Provisoriska
gränsvärden
Befintliga - - -

bostäder
Ombyggnad - - -
Nybyggnad 50 2 2

100 14 17

30 4.2 5

10 1.4 2

1 000 140 16K

700 90 108

300 42 50

400 54 65

200 27 32
70 9 11

') Microröntgen per timme

Tabell 1. Radonutredningens beräkningar av effektiv dosekvivalent
och antal dödsfall i cancer per I 000 personer som under 60 år utsätts för
olika gammastrålningsnivåer och radonhalter. Vistelsetid inomhus ~
80%.
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4. Gränsvärden för
strålning

För att människor inte i onödan ska utsättas för höga stråldoser finns
internationella överenskommelser om gränsvärden för bestrålning vid
olika aktiviteter. Man accepterar bl a att de som inom sitt arbete kommer i
kontakt med radioaktiva ämnen eller exponeras för joniserade strålning
från t ex röntgenapparater lär utsättas för högre stråldoser än övriga.

Dosgränser i strålningsarbetet
För dem som arbetar med strålning gäller en dosgräns pä 50 mSv/ar. Det
värdet utgör ett absolut övre tak för tillåten stråldos. Det anses inte
tillfredsställande att någon under en följd av år får stråldoser strax under
dosgränsen. Detta är 'Kkså sällsynt och de genomsnittliga doserna i
strålningsarbete brukar ligga omkring 5 mSv/år.

Dosgränsen 50 inSv/år tillämpas inte enbart på personer i s k radiolo-
giskt arbete, utan också pä annan verksamhet.

I gruvor t ex. där radonet för några år sedan utgjorde ett allvarligt hälso-
problem, är gränsvärdena för radon- och radondotterexposition beräknade
med utgångspunkt från dosgränsen 50 mSv/år. Dessa gränsvärden finns
angivna i arbetarskyddstyrelsens Radonanvjsningar.

Radiologiskt arbete = arbete som
omfattas av tillstånd enligt stral-
skvddslacen.

Dosgränser för allmänheten
Vid utarbetandet av föreskrifter för användning av radioaktiva ämnen
inom industrin och sjukvården följer strålskyddsinstitutet den internatio-
nella strålskyddskommisionens (ICRP) rekommendationer. Hn av dess
huvudrekommendationer är att gränsvärden skall förhindra att någon indi-
vid utsatts för oacceptabelt höga strålnivåer. I anslutning härtill rekom-
menderar ICRP att ingen individ ur allmänheten skall utsättas för mer än 5
mSv/år utöver den naturliga strålningsbakgrunden och stråldosen från
medicinsk undersökning och behandling. Om den förhöjda stråldosen
gäller under många år skall värden under I mSv/år eftersträvas.

För strålning i bostäder behövs särskilda normer. Det är nämligen svårt
att uppfylla ICRPs rekommendationer vad gäller radon i bostäder. Det
måste även poängteras att ICRP inte räknade med konsekvenserna av
stråldosen från radondöttrar, när man valde gränsvärdet I mSv/år. Man
har också ändrat sin inställning till den naturliga strålningen. Om den
naturliga stråldosen höjs genom tekniska ingripanden från människan, bör
stråldosen jämställas med doser från konstgjorda strålkällor. Denna nya
rekommendation kommer att prövas av Radonutredningen.

Myndigheternas bestämmelser
PLANVERKETS STRALNINGSBESTÄMMELSER

Planverkets föreskrifter publiceras i Svensk byggnorm 1980 (SBN 80)
PFS 1980:1. vars strålningsbestämmclser trädde i kraft I januari 1981.
Strålningsbestämmelserna finns i SBN 1980 kapitel 31 och 36 - se utdrag i
bilaga I. I planverkets kommentarer till SBN 1980 (bil 2) samt i planver-
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ket "Aktuellt"" nr 4. SO ges ytterligare informationer «»ch rekommendatio-
ner om utvärdering av mätresultat.

SOCIALSTYRELSENS R A D OCH ANVISNINGAR

Socialstyrelsens kungörelse med rad tvh anvisningar om åtgärder mot
radon i bostuder. SOSFS (Ml |MK0:7l. trädde i kraft den I1* iuni 1^1)
Kungörelsen återges i bilaga 3. I kungörelsen anges att rudondottcrhallcn
4(J0 Btj/m*. beräknat som årsmedelvärde, utgör "sanitär olägenhet" i
hälsovårdsstadgans mening och därmed ar oacceptabel. Rad och vägled-
ning till hälsovårdsnämnderna i deras arbete med radonfrågan ges också.
Som komplement till kungörelsen har socialstyrelsen gelt ut ett cirkulär.
"Radon i bostäder", mei' mer detaljerad information och rekommenda-
tioner om hur mätningarna kan genomföras och utvärderas. >e bilag- 4.

BOSTADSSTYRELSENS BESTÄMMELSER

Bostadsstyrelsen har ui'miat föreskrifter för radonian, se kapitel 12 ""Fi-
nansiering av åtgärder i bostäder". Sådana lan kan erhållas vid taMsialki
">aniJär.-."äger;hct". JVMJIII radondottcrhaften overstiger4«M> Bq m \ Vid
ombyggnader kan "vanligt" ombyggnadslan lämnas till åtgärder mot för
hös» radondotterhalt.

OVKRSIKT ÖV KR GRAVSVÄRDKN <KH RKKOMMKNDATIONKR

: I I /K h>
iBij m:i Inne I te

.S&V itKUlPFS /WW» / /

\yh\ssnai! i ~i> N ' H *• i

Ombvagnad ^mi'i

SOSFS l\ti /W0.-7I
Bellnl l i i : bvaana»! 4iM>

'» I SBN I'MO sag\ "v k.SJ all h\i:s:nail>nuleria|N cjmmj eller r;hiuiminile\ ei tarmerstiiij
I .(• (Gammaintlev jr ell null pa Jen India nunciien railn*aktiva aninen i ell malenal. ' sh
niUiumindex är ell mall pa radiunimansden i en material)
"i Aiscr utcpldtMTr dar personer n\ta-. under längre lid. i e\ lekplatser ise planverkets
"Ak lue l l l * nr-! l'»X()i
'( Hallen 2'M Bij m' lar o\erskndas. om erforderliga atsranler lor a(f komm.i unJer <!enna
hall ar omtallande och kostsamma



5. Radioaktivitet i mark

Berggrundens och jordarternas
radioaktivitet
Radioaktiviteten i den svenska berggrunden varierar mycket, beroende pä
att den innehåller olika halter av uran. torium och kalium. Tabell 2 visar
normala uran-, torium- och kaliumhalter för svenska bergarter samt deras
gammaindex och radiumindex. I tabellen anges också den gammastralning
som avges från en blottad häll av respektive bergart.

Granit, normal
Granit, uran- och
toriumrik
Gnejs
Diorit
Sandsten
Kalksten
Skiffer
Alupskiffer.
mellankambrisk
Alunskiffer,
överkambrisk
eller under-
ordovicisk

tranhalt
U gram/lon

2-10

8-40
2-10
0.1-2
0.5-5
0.5-2
1-10

10-50

50-350

Thoriumhalt
Th gram/lon

5-20

10-90
5-20
1-10
1-10
0.1-2
2-15

2-10

2-10

Kaliumhalt
K ''i

2-6

4-6

1-3
1-5
0.1-0.5
2-6

2-6

3,5-6

Gamma-
indcx i m>")

0.1-0.4

0.3-1.2
0.1-0.4
0.04-0.2
0.04-0.3
0.01-0.05
0.09-0.4

0.2-0.9

0.7-4.5

Radium-
index (mRa)

0.1-0.6

0.5-2.5
0.1-0,6
0.01-0.1
0.03-0.3
0.03-0.1
0.06-0.6

0.6-3.1

3.1-21.5

Gamma-
strålning {ftRlhi

5-20

12-65
5-20
2-10
2-15
0.5-3
5-18

1045

35-230

Tabell 2. Normala uran-, torium- och kaliumhalter för svenska bergarter samt ̂ ammaimlex. radiumindex och t>ammastrålninx
uppmätt I m över markytan och uttryckt i tiikrorortlxen per timme. SGU 1979.

Av tabellen framgår att radioaktiviteten för de flesta bergarterna är låg.
angiven som gammastralning 2- l5«R/h. Den är något högre (5-20 «R/h)
för mellankambrisk alunskiffer, gnejs och normala graniter. Endast för
graniter med hög uran- och toriumhalt och för vissa överkambriska alun-
skiffrar är radioaktiviteten så hög att stråldosen vid ständig vistelse över en
blottad berggrund kan överstiga 1 mSv/år. vilket motsvarar en gamma-
stralning på cirka 25 ^R/h.

Förhöjd radioaktivitet förekommer lokalt även i samband med pegmati-
ter och uran- och toriummineraliseringar. Pegmatit är en grovkornig
kvarts- och fältspatrik bergart som förekommer i urberget. Pegmatiterna
varierar i storlek från decimetertjocka sliror till mindre ofta gångformiga
kroppar vars utbredning i markytan kan uppgå till några tusen kvadratme-
ter. Gammastrålningcn varierar kraftigt dels inom en och samma pegma-
tit. dels med olika pegmatittyper. Normalt är den 10-50 //R/h men högre
strålning. 50-200/iR/h, förekommer ibland. Fläckvis kan strålningen vara
högre än I 000 /iR/h över kvadratmeterstora ytor. I samband med uran-
och toriummineraliseringarna förekommer gammastralning på 200 till mer
än 3 000 ^/R/h.

1 normala jordarter varierar gammastrålningen inom förhållandevis
snäva gränser, 4-15 «R/h (tabell 3), men i områden där moränen innehål-
ler bergarter med relativt hög radioaktivitet (alunskiffer eller särskilt uran-
och toriumrika graniter) kan variationerna vara större.
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Jordart

Morän
Grus
Sand
Mo
Mjäla
Lera

Uranhalt
gram/ton

1.5-12
2.0- 8
0.5- 4.0
1.0- 7.0
2.5- 8.0
2.5- 9.5

Toriumhult
gram/ton

3.5-20
6.0-18
1.0-12.0
3.5-13.0
5.0-16.0
7.0-21.0

Kaliumhalt

2.0-4.0
3.0-4.5
2.0-3.5
2.0-2.5
2.0-3.5
2.0-4.0

Gammaindev
(m )

0.1 -0.4
0.2 -0.4
0.07-0.2
0.1 -0.2
0.1 -0.3
0.1 -0.4

Radiumindex
lniK.il

0.1 -0.8
0.1 -0.5
0.03-0.3
0.06-0.4
0.2 -0.5
0.2 -0.6

Gammastralnir,^
(,wR/h)

5

7.
4
5
6
7

-20
5-17
-11.5
-12
-15
-18

Tabell.?. Normala uran-, torium- och kaliumhalter för olika jordarter samt gammainde.x. railiumimte.x och avgiven gamma-
strålning uppmätt en meter över markytan och uttryckt i mikroröntgen per timme. SGL 1979.

I detta sammanhang bör uppmärksammas att gammastrålningens ge-
nomträngningsförmåga och räckvidd visserligen är stor. i luft ett par
hundra meter, men att 12 cm berg absorberar 50 procent av gammasträl-
ningen och ett 50 cm tjockt jordlager absorberar så gott som all gamma-
strålning från underliggande berggrund.

I hus med källare eller bottenplatta ger gammastrålningen frän marken
ett mycket litet strålningsbidrag eftersom nästan all gammasträlning ab-
sorberas i byggnadsmaterialet. I hus med torpargrund och bjälklag av trä
kan däremot strålningsbidraget bli ganska stort eftersom träbjälklaget bara
avskärmar en del av gammastrålningen. Om ett sådant hus är byggt över
t ex en alunskiffermorän med en gammastrålning pä cirka 100uR/h skulle
gammastrålningen i huset kunna vara 50-75 uR/h. vilket motsvarar en
stråldos på 2-3 mSv/är.

Radonavgang
Den mängd radon som avgår från marken är beroende av flera faktorer än
radiumhalten i berggrunden eller jordlagret. Även berggrundens och jor-
dens permeabilitet. fuktigheten i marken och lufttrycket inverkar. I hel och
ovittrad berggrund kan radon endast avgå från bergets ytskikt. Radon som
bildas inne i färskt och helt berg avgår normalt inte utan blir kvar i berget
tills det sönderfaller till icke gasformiga dotterprodukter. Om berget
däremot är uppsprucket. vittrat, uppkrossat i moränen eller består av
krossmaterial efter gruvbrytning är möjligheterna till radonavgang mycket
större.

Alunskiffer är en mycket finkornig och tät bergart ocn normalt är
radonavgangen liten i förhållande till radiumhalten. Vid vittring spjälkas
emellertid skiffern upp och radongasen kan avgå lättare. Som jämförelse
kan nämnas att radonavgangen från bränd alunskiffer (rödfyr) kan vara
fem gånger så stor som från krossad, ovittrad och obränd alunskiffer.

Graniter har en grövre struktur än alunskiffer. Från graniter med förhöjd
uranhalt. 15-40 gram uran per ton berg kan radonavgånpen vara lika stor
eller större än från en betydligt uranrikare skiffer.

Diffusion = transport av ett ämne
genom molekylrörelse

Radontransport
Radon som avgår från en bergart eller ett jordlager kan genom diffusion
transporteras genom ovanliggande lager till markytan. Allmänt påverkas
transportsträckan av radongasens diffusionsbenägenhet, jordlagrets per-
meabilitet, markfuktigheten och radonets livslängd. Eftersom livslängden
är relativt hört (halveringstiden är 3.8 dygn) begränsar den transporten.

I torra sandiga jordlager kan radonet genom diffusion transporteras så
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långt som 6-10 meter innan större delen a\ det radon som avgetts sönder-
fallit. I finkorniga jordarter däremot, t ex lera. är dittusionslängden högst
ett par meter. Fuktigheten i marken inverkar betydligt pä hur läng radon-
transporten blir genom diffusion. I vatten är dittusionslängden bara någon
decimeter. Mycket litet av det radon som avgår från en berggrund eller
från ett jordlager under grundvattenytan kan därför genom diffusion na
jordlager, som ligger över grundvattenytan.

Däremot kan radon, som avgår från en berggrund eller ett jordlager
under grundvattenytan, blanda sig med grundvattnet och transporteras
med detta långa sträckor - ibland upp till ett par hundra meter - innan det
mesta av radonet sönderfaller. Transportvägarna kan vara sprickor i berg-
grunden eller porösa jordlager. När grundvattnet når markytan eller när
strömningshastigheten i grundvattnet ökar. avgår en del av radonet från
grundvattnet, se figur 5.

På detta sätt kan det bli hög radonavgång frän marken även i områden
som ligger relativt långt från den plats Jär radonet bildas. Det är tänkbart
att ändrade grundvattenförhålianden i samband med grundläggningsarbe-
ten lokalt kan ge ökad radonavgång från grundvattnet och därmed orsaka
radonproblem i hus. som inte ligger direkt ovanpå radioaktiv berggrund
eller jordlager. Htt sådant samband är dock inte klarlagt. Mycket litet är
känt om hur radon transporteras med grundvattnet. Radonutredningen har
föreslagit forskningsprojekt kring dessa frågor och andra frågor i samband
med radon i mark.

Under sommaren 1980 har Statens geotekniska institut (SGI) i forsk-
ningssyfte utfört radonmätningar i Östergötland. Därvid har man lokalt på
några ställen mätt upp höga radonhalter i jord ovanpå berggrund av
kalksten som överlagrar alunskiffer. Mätningarna indikerar att dessa ra-
donkoncentrationer kan uppträda även där det täckande kalkstenslagret är
mer än 20 m tjockt. Enda tänkbara källa till radonet är alunskiffern.
Mekanismen bakom denna långa radontransport är inte känd. Det är
troligen inte fråga om transport genom diffusion eller grundvatten i rörel-
se. Tills mer blir känt om dessa förhållanden, bör mun även vid byggande
ovanpå berggrund som överlagrar alunskiffer ta hänsyn till eventuella
förekomster av höga radonhalter i jordluften.

Bergarter med höga halter av uran
och/eller torium
ALUNSKIFFER

Alunskiffer finns huvudsakligen i Skåne. Öland. Östergötland. Närke,
Västergötland och längs fjällranden från norra Dalarna till Torneträsk
(figur 7).

Alunskiffer kallas de mörka lerskiffrar som bildades under kambrisk
tid. för cirka 550 miljoner år sedan. De är uppbyggda av kvarts samt
kalium-, aluminium- och magnesiumrika silikatmineral och har därtill ett
karaktäristiskt innehåll av organiskt material. Alunskiffer innehåller bl a
uran samt ett stort antal metaller.

Alunskiffer har sedan länge använts i industrin varvid mineralinnehållet
eller det organiska materialet tillvaratagits. De högar av alunskifferaska
(bl a rödfyr) som finns på många ställen i Skåne, Öland. Östergötland.
Närke och Västergötland är rester av denna verksamhet. Mest känt är
askberget efter utvinningen av olja ur skiffer i Kvarntorp, Närke, under
åren 1941-1966.

Skiffer har också använts till byggnads- och fyllningsmaterial. Exempel
på sådana byggnadsmaterial äralunskifferbaserad gasbetong, slaggplattor,
tegel och betong med inblandning av rödfyr.

Alunskifferns förhöjda radioaktivitet beror så gott som enbart på den
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Figur S. Principskiss visande länkbara orsaker ull förhöjd radona\xäni> från murkxtan.
1. Radonavgånx från en häck eller kallkälla. Radon iRn) som bildas i jordlagret
under grundvattenytan, antingen direkt från alunskifferfrattment i /orden eller
genom sönderfall av det radium (Ra) som finns löst i grundvattnet. blandar sit;
med vattnet. Radonavfiången från grundvattenxtan i jordlagret är liten, men när
grundvattnet når markytan frigörs en del av radonet. I det redovisade exemplet
är det främst ration som har bildats i den alunskifferrika moränen som transpor-
teras med grundvattnet och som avgår från delta när grundvattnet når markytan.
2. Radonavgång genom diffusion från alunskiffernk morän. Radon som bildas i
den del av moränen som ligger ovan grundvattenvtan transporteras genom
diffusion till markxian. Observera alt den mängd ration som avgår från moränen
successivt minskar med ökad inblandning i moränen av hergartsmaterial med
låg uranhall.
.?. Radon som bildas i en berggrund av alunskifer eller frän radium som är löst i
grundvattnet blandar sig i grundvattnet. Vid de tryckförändringar som uppstår
när grundvattnet strömmar ut från berggrunden och når jordlager som ligger
nära markxian kan stora mängder radon avgå från grundvattnet.
4. Höga radonhalter har uppmätts i jordlager ovanpå berggrund av kalksten
som överlagrar alunskiffer. Radonel i jordltigret kan inte komma från kalksten
som har mxcket låg uranhalt. ulan del måste ha transporterats genom kalkslens-
lagret. Transporten kan på grund av den långa tansportvägen inte ske genom
diffusion då transporttiden skulle vara så lång att radonet hinner sönder/tillä
innan det når markytan. l:n möjlig förklaring är alt radonet transponeras
tillsammans med metangas som bildas i berggrund av alunskiffer Metangasen
skulle därvitl avlufla del radon som finns i grundvattnet.
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Figur 6. Figurerna visar förenklat hur transporten av radon sker i marken och från
marken in i hus. hflägna i olika miljöer. Husen förutsätts byggda på mark i
vilken ulunskiffer ingår i berggrunden eller i jordlagre'. För hus byggda på
mark eller berggrund bestående av granit med hög radioaktivitet är radonav-
gång och transportförhållandena för radon i princip likartade. I figurerna har
ingen hänsyn lagils till grundvattnets inverkan på avgången respektive transpor-
ten av radon. Figurerna illustrerar också behovet av all mäta railioaktiviielen
på visst djup - mätningen av gammastrålningen (tvanför markytan kan ge helt
felaktiga slutsatser. Gammastrålningen skärmas praktiskt taget helt av ett 50 cm
tjockt jordlager och dämpas kraftigt av ett jordlager på 10 cm. I många fal' kan
därför ingen höjning av gammastrålningen uppmätas på markytan trots all
underliggande berggrund beslår av alunskiffer. För all registrera gammastrål-
ningen i jordlager och berggrund under det blivande huset kan mätningar
behöva göras i grävda eller borrade hål
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Figur 7. Förekomster av alunskiffer i
Sverige.

förhållandevis höga uranhalten Såväl torium som kalium förekommer i
normala halter (torium 2-10 g/ton och kalium 4 procent». Generellt har
den gråbruna mellankambriska alunskiffern relativt lag halt av "ran.
10—50 g/t. medan den svarta kol- och oljeförande överkambriska och
underordoviciska alunskifferns uranhalt varierar mellan 50—350 g/t.

I de svarta överkambriska alunskiffrarna varierar uranhalten även med
olika utbredningsområden. Så är t ex uranhalten i Skånes alunskiffrar
normalt 50-150 g/t medan den i Västergötland är 100-350 g/t. Även
mäktigheten på skifferlagren varierar kraftigt frän någon meter pa Öland
till 75 meter i Skåne och maximalt 150 meter inom begränsade områden i
Jämtland.

Kunskaperna om alunskifframas mäktigheter och uranhalter är mycket
ofullständiga. Västergötlands och Närkes skiffrar ar relativt välkända.
medan kunskaperna om alunskiffrarna i övriga utbrednings*>mräden är
ofullständiga. Speciellt gäller detta alunskiffrarna i Skåne. Jämtland och
Västerbotten. Vad gäller utbredningen av krossad alunskiffer i jordlagren i
Närke och Västergötland är kunskaperna än mer ofullständiga.

I jordarterna, framför allt i morän, kan betydande mängder alunskiffer
ingå. även utanför de områden, där alunskiffer ingår i berggrunden.
Orsaken är att den alunskiffer som var blottlagd under istiden krossades av
inlandsisen och därefter transporterades med denna i isens rörelseriktning.
Normalt har denna alunskiffer relativt snabbt blandats med material frän
andra icke radioaktiva bergarter. Radioaktiviteten i jordarterna sjunker
därför med ökande avstånd från alunskiffrarnas utgående i berggrunds-
ytan.

Vanligen torde gammastrålningen i moränen vara lägre än 30 j/R/h
redan efter ett avstånd på 100-1 000 meter i isriktningen frän alunskiffer-
utgåendet. Dock förekommer det ofta att den lossbrutna och uppkrossade
alunskiffern transporteras med isen i sammanhållna linsformade partier.
s k "skållor". i vilka inblandningen av fragment frän andra bergarter är
liten och radioaktiviteten därför relativ! hög. I t ex Östergötland finns
sådana "skållor" vilka kan ligga sa långt som 10 kilometer söder om
alunskifferns utgående. Dessa "skållor" uppträder oregelbundet och kan
vara täckta av jordarter med låg radioaktivitet, vilket gör dem svåra att
upptäcka (se figur 8).

EV!

SGU 1979 -v"

Figur S. Figuren visar förenklat förhållandet mellan berggrund och jordarter längs en
tänkt markprofil i ett område med alunskiffer. Figuren illustrerar oikså behovet
av all vid planering av bebyggelse mäta gammalstrålningen nå större djup än
grundläggniHgsdJKpet.

GRANITKR

Från geologiska och radiotiietriska undersökningar och framför allt från
flygradiometriska undersökningar vet vi att graniter med förhållandevis
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höga halter av uran IH.II torium förekommer inom manga områden i
Sverige (figur l>). pr -

Det största området med sådan granit är norra Bohuslän där större delen
av berggrunden mellan Lysekil och norska gränsen består av bohusgranit ":
'.uranhalt 8-20 g/t. tortumhult 20-t)0 g/t). Bergslagen (flera mindre områ- '
den mellan Karlskoga och Gävle), norra Jämtland, i området kring Stor- i .
urnan i Västerbottens län (uranhalt 10-30 g/t. tonumhalt 20-50 g/t) i "~ „ » r̂ *~'
områden söder om Piteå, norr om Arjeplog och väster om Jokkmokk i r • >̂
Norrbottens län. Med undantag av Bohusgranilen är den ytmässiga ut- » j . «,'
bredningen av dessa graniter relativt begränsad. Det bör dock betonas att - ?
det endast är inom områden där tlygradiometriska mätningar utförts som '"** ^
man känner till dessa graniteras förekomst »Kh utbredning. Vilka områden ^ ^
som är mätta framgår av figur M och figur 13. T \ 2 . , . . , . , . . . .

I områden med berggrund av granit med onormalt hög uran- >>ch *'> Y "' " ~''•';

toriumhalt är radioaktiviteten i de övre markskikten i praktiken förhöjd
endast där graniten är blottad i hällar eller där den förekommer som block
och fragment i morän. Dessa kan ligga direkt ovanpå granitberggrunden
eller utanför denna inom ett begränsat område i lstransportriktningen. Hur
stort delta senare område är beror på det aktuella granitmassivets storlek,
men transportavstånd som överstiger 2-4 km är mindre vanliga.

Mark med högre gammastrålning än 30
/m/h
Mark med högre gammastrålning än 3<)//R/h kan förekomma i områden -\
med berggrund av alunskiffcr eller graniter med onormalt hög radioaktiv)- *T
tet. däribland bohusgraniten, samt i områden med morän och moränleror i ^ v
vilka dessa bergarter ingår. Storleken av dessa områden är inte känd. men
de torde uppgå till någon procent av Sveriges yta.

Berggrund av alunskifter är sällan blottad i hällar, utan sum regel täckt Figur 9. Fortkomst <n starkt
av morän eller sediment, t ex lera eller sand. vilka dock kan innehålla vrumter iSveritie.
varierande mängder av krossad och vittrad alunskifter. Erfarenheter trän
SGU:s undersökningar visar att även lokalt inom områden där berggrun-
den består av alunskifter och där alunskiffcr ingår i jordarterna varierar
gammastrålningen avsevärt (3-l5O«R/h). Detta beror bl a pä att uranhal-
ten i skiffern varierar och pä olika inblandning av skiffer i jordarterna.

Mark med högre gammastrålning än 100
/m/h
Mark ined högre gammastrålning än l(X)«/R/h kan förekomma i områden
med berggrund av alunskiffcr och i områden med moräner och moränleror
meu hög inblandning av sådan alunskifter. Dessutom kan sådan hög
gammastrålning lokalt förekomma över vissa pegmatiter eller över uran-
och toriummineraliseringar. Dessa har oftast en mycket begränsad utbred-
ning.

Hur stora områden i Sverige som har en gammastrålning som överstiger
100 oR/h är inte känt. men förutsättningar för det finns inom delar av
Skånes. Östergötlands. Västergötlands. Närkes och Norrlands alunskiffe-
rområden. dvs samtliga områden inom vilka det förekommer alunskiffcr
vars uranhalt överstiger 150 g/t. Jordarterna inom dessa områden är
däremot uppblandade med material med låg radioaktivitet varför radioak-
tiviteten på markytan endast i undantagsfall överstiger IOO«R/h. Sådana
undantag förekommer i områden där berggrund av alunskiffcr är blottad
eller där moränen i huvudsak består av alunskifferfraginent. Även i områ-
den där alunskifter eller bränd alunskifter (rödfyr) används som fyllnads-
material finns risk för att gammastrålningen ska överstiga 100//R/h.
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6. Radioaktivitet i
byggnadsmaterial

Alla byggnadsmaterial utom trä och plaster innehåller påtagliga mängder
radium och andra radioaktiva ämnen. Gasbetong är en typ av högtrycks-
ånghärdad porig lättbetong som har tillverkats av sand eller skiffer. Den
sandbaserade gasbetongen har lägre halter av radioaktiva ämnen än tegel
och betong medan den alunskitferbaserade däremot som regel innehåller
betydligt mer radium än de andra materialen. I tabell 4 har gammaindex
(mr) resp radiumindex (mRa) för olika byggnadsmaterial sammanställts.
Det bör påpekas att det kan finnas andra material som kan ha högre värden
än vad som redovisas i tabellen.

Material mRa mf
medel högst medel högst

Tegel
Betong
Cement
Betongballast

(grus. singel.
makadam)

Gasbetong.
sandbaserad

Gasbetong.
alunskiffer-
bascrad

Gasbetong med
ngn alunskiffer

Gipsplattor.
naturgips
fosfatgips

Lerklinker
Tegel av kalksten
Masugnslagg.

pellets
Mineral- eller

glasull
Rödfyr

(bränd alunskiffer)

0.48
0.24
0.21
0.24

0.18

6.5

2.33

0.02
0.14
0.85
0.05
0.59

0.07

2.6

0.76
0.29
0.84
0,84

0.65

13.1

2.8

0.05
-
0.98
0.08
0.76

0.08

20

0.37
0.23
0.12
0.23

0.12

1.47

0.56

0.01
0.12
0.51
0.04
0.34

0.05

0.6

0.52
0.30
0.32
1.14

0.40

2.89

0.67

0.03

0.57
0.07
0.43

0.07

4.7

Tabell 4. Radium- och gammaindex för några b\xgnadsmaterial.

Det framgår av tabellen att den skifferbaserade gasbetongen och rödfyr
avviker mer från övriga material när det gäller radiumindex än när det
gäller gammaindex. Man kan emellertid inte av de angivna värdena direkt
dra slutsatser om strålriskcrna vid användningen av de olika materialen.

Gasbetongen har lägre densitet än många andra material och de erhållna
stråldoserna sammanhänger med mängden material som använts i en
byggnad.

Ett materials radiuminnehåll är inte heller den enda orsaken till dess
radonavgivande förmåga. Strukturen i form av t ex porositct och kornstor-
lek har också avgörande betydelse. Undersökningar i Norge och Finland
visar att olikheter i strukturen kan göra att radonavgivningen från olika
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material med samma radiumindex varierar upp till tio gånger. I Sverige
har skillnader av samma storleksordning påvisats beroende på om materi-
alet varit krossat eller ej. Att så stora skillnader existerar beror på att ett
krossat material har större "effektiv radonavgivande yta" d v s större
specifik yta än ett okrossat. Radonavgivningen ökar när kornstorleken
minskar, d v s när den specifika ytan ökar.

Eftersom den aiunskifferbaserade gasbetongen (blågrå gasbetong) visar
de högsta värdena för gamma- och radiumindex kan det vara av intresse att
se hur detta material förekommit i produktionen. Materialet tillverkas inte
längre men förekommer i många befintliga hus. Tabell 5 visar hur skiffer-
baserad gasbetong producerats.

Fabrik

Borensberg

Yxhult N:»

Yxhult K
Yxhult S:a

Falköping

Falköping
Uddagården

Grönhögen
(Öland)
Skövde/
Durox

Driftsperuxi

1936-1968

1929-1959

1960-
I947_I975

1930-1974

1975-1979
1955-1974

1943-1972

1929-1968

Producerad
mängd t o m
1970
i miljoner m1

1.56

1.38

Typ av
produkt

mellan-
väggar
armerat
golvbj

(sandbaserad gasbetong)
4.9

0.69

armerat
golvbj
oarmerade
produkter

{sandbaserad gasbetong)
3.41

3.96

3.0

oarmerade
produkter

alla typer

Radiumindex i
prover
1953

6

8

-
6.25

9.5

1973

-

-

0.08
6.75

11.5

(se nedan)
-

3.35

-

12

-

7.5

Tabell 5. Produktionen av skifferbaserad gasbetonn i Sverige samt medelvärden av
radiumindex i prover tagna 1953 och 1973.

Enligt uppgifter från Svensk Byggtjänst har följande företag tillverkat
produkter av skifferbaserad gasbetong under tiden 1929-1975:

• Skövde Gasbetong AB (f d Skövde Mek Stenhuggeri & Kalkbruks
AB). Skövde, dels utan varunamn, dels med varunamnen Skövde
gasbetong och Durox.

• Yxhults Stenhuggeri AB, Kumla och Hällabrottet. Ånghärdad Gasbe-
tong AB. Borensberg, Ölands Gasbetong AB. Ventlinge och Svenska
Cellbetong AB, Falköping, med varunamnen YBÖ (dock ej Svenska
Cellbetong) och Ytong.

Följande kan sägas om produkternas fördelning på företag och handels-
namn:

Durox (tidigare Skövde Gasbetong) har endast tillverkat skifferbaserad
gasbetong. Denna tillverkning upphörde 1968.

Siporex har endast tillverkat sandbaserad gasbetong, högsta radiumin-
dex i prover på denna (från en nu nedlagd fabrik i Södertälje) visade 0,65.
Prover från den fabrik som är i drift i Dalby har visat 0,08.

Ytong tillverkade fram till I960 endast skifferbaserad gasbetong. Däref-
ter har företaget tillverkat såväl sandbaserad som skifferbaserad gasbe-
tong. Den skifferbascrade gasbetongen tillverkas inte längre. Den sandba-
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serade gasbetongen från fabriken i Yxhult har visat radiumindex på 0.08
under det att högre värden 2.4. uppmätts i prover från fabriken i Falköping
från 1976-1977.

I Ytongbolagets skifferbaserade gasbetong har radiumindex varierat
mellan 3.35 och 12. De lägsta värdena har uppmätts på produkter frän
Öland och de högsta värdena på produkter från Falköping. Mängden
radium beror således till stor del av varifrån råmaterialet kommer. Den
minst aktiva skifferbaserade gasbetongen är inte mycket mer radioaktiv än
den mest aktiva sandbaserade gasbetongen.

Gamma- och radiumindex i olika
byggnadsmaterial
För att begränsa mängden radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial anger
Svensk byggnorm den övre gränsen 1.0 för gammaindex (mj-). Gammain-
dex. som är ett mått på den totala mängden radioaktiva ämnen i ett
material, används för att få en uppfattning om den gammastråldos som ett
visst byggnadsmaterial skulle kunna ge upphov till om det användes för
bostadsändamål. Användande av byggnadsmaterial med gammaindex 1.0
i en byggnads hela stomme beräknas vid 80 procent vistelsetid ge en
genomsnittlig förhöjd stråldos av cirka 2 mSv/år. Mätningar har dock
visat stora avvikelser.

I figur 10 visas gammaindex för olika byggnadsmaterial. Figuren ger
också ungefärliga värden för den årliga stråldos man utsätts för när i
princip alla delar av huset är utförda i respektive byggnadsmaterial.

Sandbaserad gasbetong med viss inblandning av skiffer, ljusblå

I Skifferbaserad blå gasbetong

-• Lcrklinker

Cement, gipsplattor, vit gasbetong, isoleringsmaterial

> Betongballast

— »-•-— Tegel, (ej representativt urval)

> i Rödfyr

2 4 mSv/år

GammaindexI "> 3 4 5

Figur 10. Gammaindex för olika by^nadr,- och fyllnadsmaterial.

I Svensk byggnorm anges också att mängden radium i byggnadsmateri-
al ska begränsas. Man har därför infört ett radiumindex (mRa) som är ett
mått på mängden radium i materialet. Detta får vara högst 1,0. För
radiumindex mindre än 1,0 beräknas radondotterhalten som orsakas av
byggnadsmaterialet normalt bli mindre än 70 Bq/m' vid 0,5 oms/h. 70
Bq/m' motsvarar en effektiv dosekvivalent av cirka 10 mSv per år.

Figur 11 visar radondotterhalten i hus uppförda av byggnadsmaterial
med olika radiumindex. Luftomsättningen antas vara 0,5 oms/h.

Figuren ger ungefärliga värden för radondottcrhalter i bostäder när alla
delar av bostaden utgörs av materialet ifråga. Vanligast är dock att husen
är byggda av olika material, vilket ofta medför lägre radondotterhalter än
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-H Tegel, betongballast. cement, vit gasbetong, gipsplattor, lerklinker

»—« Sandbaserad gasbetong med viss inblandning av skiffer, ljusblå

I - t Skifferbaserad blå gasbetong

» t Rödfyr

100 200 300 Bq/nv'

c ... ,c -,(-. Radiumindex

Figur 11. Radiumindex i olika b\nt>nuds- och fyllnadsmaterial.

vad som anges i tiguren.
Rödfyr har använts som fyllnadsmaterial och i vissa fall också ingått i

byggnadsmaterial. De uppmätta värdena på gamma- och radiumindex
visar att rödfyr är direkt olämpligt i samband med bostadsbebyggelse.
(Rödfyr är en vanlig beläggning på tennisbanor, travbanor och idrottsplat-
ser. Detta innebär dock inga hälsorisker från strålskyddssynpunkt.)

Undersökningar av byggnadsmaterial taget från takter i områden med
risk för hög radioaktivitet behandlas under "Undersökningar av bygg-
nadsmaterials radioaktivitet", kapitel 9 sid 48.
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7. Övriga radioaktiva
källor

Hushållsvatten
I grundvattnet finns ibland höga halter av radon. När detta används som
hushållsvatten avgår en del av radonet och kan då ge förhöjda radon- och
radondotterhalter i inomhusluftcn.

Höga radonhalter i grundvattnet, mer än 1 (X)0 Bq/1. förekommer
främst i områden med berggrund av vissa typer av särskilt uranrika
graniter. Höga halter kan även uppträda i andra geologiska miljöer, dock
inte i områden med berggrund med låg uranhalt. t ex kalksten, sandsten,
vanlig skiffer, gabbro och diorit.

Man brukar grovt räkna med att radonhalten i luften inomhus blir cirka
en tiotusendel av radonhalten i vattnet, så att t ex 1 000 Bq/1 radon i vatten
skulle kunna ge upphov till ca 100 Bq/m3 radon i inomhusluften. I Sverige
är det ovanligt med så höga radonhalter i vatten att det finns anledning till
omedelbara åtgärder, men för att få reda på storleken av problemet pågår
för närvarande en undersökning av ett urval kommunala respektive enskil-
da vattentäkter (ca tre miljoner konsumenters vatten). De senare utgörs
vanligtvis av djupborrade brunnar, som på geologiska grunder kan miss-
tänkas innehålla vatten med höga radonhalter. Hittills har man endast
funnit ett par allmänna, men flera 10-tal enskilda mindre vattentäkter där
det finns anledning att överväga åtgärder. Det hittills högst uppmätta
värdet är cirka 11 000 Bq/1. vilket skulle kunna förhöja radonhalten
inomhus med 1 100 Bq/m3 om ovanstående relation antas gälla. Se också
kapitel 9 sid 49.

Den åtgärd som kan komma ifråga när det gäller att avlägsna radonet i
vattnet är luftning. vilket är den hittills enda kända åtgärden som är
praktiskt tillämpbar. Htt forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högsko-
la går ut på att utveckla metoder och behandlingssystem, avsedda att i
första hand användas vid enskilda brunnar.

Även om radonhalten i vatten kan verka hög jämfört med de gränsvär-
den som gäller inomhusluft. anses det dock inte utgöra någon större
hälsorisk att dricka sådant vatten.

Hus med värmegrund
I samband med energihushållning har skilda system för värmelagring i
olika typer av värmemagasin provats. Rtt av dessa innebär att luft får
passera genom ett uppvärmt stenmagasin i anslutning till huset. Den
uppvärmda luften tas sedan in i huset. Luften passerar därvid mycket stora
stenytor och även om stenarna eller andra material i magasinet innehåller
relativt små mängder radium kan de vara tillräckliga för att ge höjda
radon- och radondotterhalter inomhus. Strålskyddsinstitutet har därför
undersökt ett antal hus med värmegrund. men än så länge har inget klart
samband påvisats. Hus med värmegrund bör dock uppmärksammas, även
om de finns i ett mycket begränsat antal än så länge.

(Denna typ av värmegrund kan också medföra andra olägenheter. I
USA har man konstaterat fall av dålig lukt "källarlukt" - i sådana hus och
risken torde vara stor för kondensutfällning och mögelväxtbildning i
stenmagasinet.)
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8. Undersökningar och
rekommendationer vid
planering av
markanvändning

Gränsvärden och rekommendationer
för mark
I byggnadsstadgans § 9 anges, att till bebyggelse ej får avsättas mark som
ur sundhetssynpunkt ej är lämpad för sådant ändamål. Denna paragraf får.
vad gäller radioaktivitet, tolkas så. att strålnings- och radonhaltsnivåema
utom- och inomhus inte får vara oacceptabelt höga.

För vistelseplatser utomhus, där person kan antas uppehålla sig minst 20
procent av året, t ex lekplatser, bör gammastrålningen underskrida 100
/iR/h enligt radonutredningens PM "Preliminärt förslag till åtgärder mot
strålrisker i byggnader". Om strålningen från den naturliga marken är
kraftigare kan den avskärmas med ett par decimeter tjock fyllning av
lågaktivt material. Radonutredningens förslag innebär även att radonhal-
ten utomhus anses vara så låg, att den i varje fall tills vidare inte behöver
beaktas.

Inomhusnivåerna påverkas, förutom av radioaktivt byggnadsmaterial
och hushållsvatten, av gammastrålningen och radonavgången från mar-
ken. Såväl strålningen som radonavgången torde dock kunna avskärmas
tillräckligt genom byggnadstekniska åtgärder. Byggnader bör således
kunna uppföras även på mark med relativt hög radioaktivitet, utan att
inomhusnivåerna blir oacceptabelt höga, se kapitel 9.

Såvida inga andra erfarenheter kommer fram. avser planverket inte att
meddela gränsvärden för gammastrålningen och radonavgången från mar-
ken som villkor för bebyggelse. I enlighet med radonutredningens förslag
bör dock risken för hög radonavgång beaktas när gammastrålningen i
marken är högre än 30 i/R/h, eller då geologisk information på annat sätt
indikerat att sådan risk föreligger.

Vid värden över 30 »R/h bör man med stöd av byggnadsstadg s § 9
kunna ställa sådana villkor för nybyggnad i planbestämmelser el^r vid
byggnadslov att utom- och inomhusnivåerna kan förväntas bli acceptabelt
låga. För inomhusnivåerna kan villkoren anses vara uppfyllda antingen
om strålningen och radonavgången från marken i erforderlig grad avskär-
mas medelst byggnadstekniska åtgärder eller om strålningen och radonav-
gången påvisas vara så låga. att risk för höga inomhusvärden inte förelig-
ger.

GEO-strålningskartor
På uppdrag av regeringen tar Sveriges geologiska undersökning (SGU)
fram s k GEO-sirålningskartor över Sverige. De visar vilka områden som
har berggrund och jordarter med högre radioaktivitet än vad som är
normalt. Inom dessa områden är risken särskilt stor för att radon som
avgår från marken ska tränga in i byggnader och ge höga radon/radondot-
terhalter i inomhusluften.

GEO-strålningskartorna är avsedda att användas när kommunerna ska
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Gammaslralningen är ett mall pa
markens radioaktivitet men anger
inte hur sior radonhalten i marken
är eller hur stor radonav sängen
trän marken är. Gammastrålnings-
nivåer som är högre än 30 nR/h är
i lock en stark indikation pa att ra-
donavgängcn Iran marken kan \ ara
ett problem.

upprätta markuisposilionsplancr. IXs kan också användas tor att kartlägga
den befintliga ht! yggelse som ligger på mark med förhöjd radioaktivitet.
Kartorna ger möjligheter att grovt bedöma inom vilka områden det finns
risk lör alt marken är kraftigt radii »aktiv, om ytterligare undersökningar
erttwUras och om särskilda villkor hör ställas lör bebyggelsen i fråga om
hyggnadstekmska åtgärder tor att hindra att radon och gammastraining
tränger in i byggnader.

GE()-strålningskanonu ges ut i skala 1:50 000 med samma bladindel-
ning som den topografiska kartan. Länsvis utges sammanfattande kartor i
skala 1:250 (MM). Kartorna levereras varefter de blir klara. Över de områ-
den där flygmätningar av gammaMrålningen frän marken utförts ska kartor
föreligga våren 1181. (Se figur 12 och i3).

Pä GHO-Nlrålningskartorna redovisas översiktligt:
• var berggrund med särskilt hög radioaktivitet förekommer (alunskiffer

«vh vissa typer av granit)
• var risk finns för att gammastrålningen i marken pa grund av jordarter-

nas innehåll av alunskiffer eller granit kan överstiga 30 »R/h
• var sådan risk sannolikt inte föreligger.

Med varje GEO-strålningskarta följer en redogörelse för vilket underlag
som använts för att framställa kartan, en kortfattad beskrivning a\ geolo-
gin och en bedömning av strålningsnivån inom "riskområdena". Kan» ma
utgör en sammanställning och tolkning av befintliga berggrundsgeologis-
ka ivh kvartärgeologiska kartor, flvg- och markmätningar av radioaktivi-
teten och andra genfysiska mätningar. Även andra geologiska data som
t ex information från brunnsborrningar används.

I områden, där underlaget till kartorna består av m.Kierna berggrunds-
geologiska och kvartärgeolturiska kartor, flygradiometriska undersök-
ningar och markmätningar av radioaktiviteten, ^ n områden med risk för
högre gammastraining än 30».R/h anges relativt säkert, även om det är
översiktligt. Exempel på sådana områden är Östergötlands och Närkes
områden med alunskiffer och områden kring Göteborg med särskilt radio-
aktiva graniter.

I andra områden saknas sa gott som all information om berggrundens
radioaktivitet samtidigt som det geologiska kartmaterialet är mycket brist-
fälligt, vilket medför att det är svårt att avgränsa riskområdena. Exempel
på sådana områden är områden med alunskiffer i sydöstra Skåne och
områden med granit i sydöstra Småland.

Eftersom underlagsmaterialet således kan vara bristfälligt ska kartorna
betraktas som en preliminär första utgåva, som revideras när det finns mer
information.

Undersökningar av gammastraining
och radonavgång från mark
Inom områden, som enligt GEO-strålningskartoma eller särskilda utred-
ningar sannolikt har en gammastraining i marken lägre än 30 nR/h.
behöver markens radioaktivitet normalt inte beaktas vid planering av
bebyggelse och därför heller inte undersökas, såvida det inte av andra skäl
finns anledning misstänka en omfattande radonavgång från marken.

Inom områden där gammastrålmngen kan överstiga 30 </R/h. bör hän-
syn tas till markens radioaktivitet. Nivån 30 <»R/h är inte gräns över vilken
radonavgång från marken uppstå. Det är ett riktvärde, som satts för att
hindra att hus byggs på mark med onormalt hög radioaktivitet utan att
särskilda åtgärder vidtas. Normal nivå för radioaktiviteten i berggrunden
och i jordlagret är 5-15 i/R/h. Värdet 30«»R/h motsvarar alltså ungefär tre



GEO-STRALNINGSKARTA 10F ÖREBRO SO

L

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDEN INOM VILKA GAMMASTRÅLNINGEN I MARKEN
KAN ÖVERSTIGA 30/uR/h
OMRÅDEN DÄR GAMMASTRÅLNINGEN I MARKEN
SANNOLIKT INTE ÖVERSTIGER 30/uR/h

ALUNSKIFFER I BERGGRUND TÄCKT AV ANDRA
BERGARTER OCH AV JORDARTER
ALUNSKIFFER I BERGGRUND TÄCKT ENBART AV
JORDARTER

Figur 12. Exempel på GEO-sirålningskarla, originalskald 1:50 000.
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GEO-STRALNINGSKARTOR

Figur 13. På figuren redovisas kartblads-
indelning och underlag för
GEO-strålningskartorna samt
inom vilka kar.blad det finns
kända förekomster av alun-
skiffer och särskilt radioaktiva
graniter. Dessutijtn redovisas
inom vilka karthlai1 det sanno-
likt inte finns risk för alt gam-
mastrålningen från r.iansn ska
överstiga 30 nRlh.

! • -

far E't J :T

1 So

gånger den normala radioaktiviteten.
Förhöjda radonhalter i jordluCtcn och förhöjd radonavgang (rån marken

kan uppträda även i områden där markens radioaktivitet är lägre än 30
/iR/h. I stockholmsområdet har mycket höga radonhalter uppmätts i hus
byggda på grusåsar. Materialet i dessa grusåsar har normalt eller svagt
förhöjt innehåll av uran, och den genomsnittliga gammastrålningen lägre
än 20/iR/h. Husen är byggda av trä.
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Inom områden, där det enligt GEO-strålningskartorna finns risk tor
högre gammastrålning än 30 iiR/h bör gammastralningen och vid behov
även radonavgängen trän marken undersökas när bebyggelse ska planeras.
Undersökningarnas omfattning anpassas efter behovet i varje enskilt fall.
De kan lämpligen genomföras i etapper med successivt ökad noggrannhet
på exempelvis följande sätt.

I enförsta etapp kan undersökningarna omfatta:

• berggrunds- och kvartärgeologiska undersökningar
• mätning av gammastralningen på markytan, i diken, i skärningar och

brunnar
• eventuellt orienterande mätningar av radonavgängen från marken

Undersökningarna presenteras i kartor, normalt i skalor 1:10 (XX)
-1:1 000 med uppgifter om geologi och gammastrålningsnivåer. Uppgif-
ter om vilka undersökningar och instrument som använts, observationstät-
het m m bör också redovisas.

I en andra etapp kan undersökningarna kompletteras med:

• noggrannare kartering av berggrund och jordarter
• gammamätningar på och i marken (i borrhål eller eventuellt i grävda

gropar)
• eventuellt orienterande mätningar av radonavgängen från marken

Undersökningarna kan normalt med 30-50 meters säkerhet ge besked
om gammastrålningsnivån i berggrunden och jordlagret samt om områden
med särskilt stor risk för hög radonavgång från marken. Lämplig kartskala
är 1:4 000-1:1 000.

I en tredje etapp kan undersökningarna kompletteras med

• eventuellt ytterligare geologiska undersökningar, t ex i form av borr-
ningar och provtagningar i jord och berg

• eventuellt ytterligare gammamätningar. t ex för att öka observationstät-
heten eller för att bestämma strålningens variation ner till det djup i
marken där radonavgången från en berggrund eller ett jordlager med
förhöjd radioaktivitet kan påverka radonsituationen i de hus som ska
byggas

• mätningar av radonavgången från marken inom områden där det råder
tveksamhet om man behöver bygga med "radonsäkert" utförande eller
kan tillämpa normala byggmetoder.

Undersökningarna kan normalt ge information orr behovet av bygg-
nadstekniska skyddsåtgärder mot gammastrålning ocn radoninträngning
från mark. Lämplig kartskala är 1:1 000-1:400.

Beträffande undersökningar för enskilda byggnadsobjekt, se sid 4S.

Planläggning av mark med förhöjd
radioaktivitet
Vid planläggning av mark är det viktigt att skilja mellan två typer av
undersökningar. I översiktliga plansammanhang behövs undersökningar
som i grova drag avgränsar den mark som bör undersökas närmare innan
mer detaljerade planer för byggande utarbetas. Inom områden med risk för
att marken är starkt radioaktiv behövs undersökningar som ger underlag
till att fastställa detaljerade villkor för bebyggelsen.

I första hand bör man studera aktuella GEO-strålningskartor. Med hjälp
av dessa bör man översiktligt kunna avgränsa vilken mark som närmare
måste undersökas innan mer detaljerade planer för byggandet utarbetas.

Kommunerna bör svara för att någ< n GEO-strålningskarta finns till-
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gänglig inte enbart vid detaljplanläggning utan också när översiktliga
planer som markdispositionsplan och olika typer av områdesplaner ska
upprättas. Vilken kartskala som ska väljas måste avgöras i det enskilda
fallet. I de flesta fall kan kartor i 1:50 (XX)-1:11) (KX) väljas vid upprättan-
det av kommunövcisikter och vissa långsiktiga oiniådesplaner. I vi>>d fall
kan också GEO-strålningskartor i större skala 1:10 000-1:000 komma
ifråga, företrädesvis när man ska upprätta områdesplaner i områden där
planmässig utbyggnad ligger inom bostadsbyggnadsprogrammens tidsplan
och där risken för hög gammastralning samt hög radonavgång frän marken
bedömts som stor med ledning av kartor i mindre skala.

SÄKRA MÄTMETODER SAKNAS

Vid upprättande av GEO-strålningskartor har man använt gammastrål-
ningen som indikator på om marken kan bedömas innehålla jord- och
bergarter som avger radon. Detta beror bl a på att gammasträlningen frän
marken är konstant och inte visar några dygns- eller ärstidsvariationer.
Gammastrålningen är också enkel att mäta och tekniken kan användas för
att söka av och bedöma stora områden utan omfattande undersökningsin-
satser.

Radonavgången från mark däremot varierar beroende på klimatologiska
faktorer och är dessutom svår att mäta. De mätresultat man erhåller är
många gånger svåra att tolka med säkerhet.

De undersökningsmetoder som ligger till grund för GEO-strålningskar-
tor i skala 1:50 000 kan därför endast användas för att ge en grov
orientering om riskområdenas läge och omfattning.

När det gäller undersökningar i detaljplaneskedet kan konstateras, att
det för närvarande inte finns praktiskt tillämpbara metoder att söka av ens
mycket begränsade områden och säkert fastställa radonavgången frän
marken. Man kan visserligen göra relativt täta stickprovsundersökningar.
men resultaten kan vara svårtolkade och bedömningen innehåller många
osäkra faktorer. Detta gäller även undersökningar och metoder för att
klarlägga radonavgången på en så begränsad yta som under ett enskilt hus.

Forskning pågår om hur radonavgången från mark bör mätas och
utvärderas och om möjligheten att bedöma radonavgången med ledning av
mätningar av radonhalten i marken.

När det gäller detaljplanläggning av mark som avger radon finns ytterli-
gare problem. Sambandet mellan radonavgången från marken och radon-
dotterhalten inomhus är ej tillräckligt klarlagd för att man skall kunna ge
noggrannare kriterier för en högsta acceptabel radonavgång från marken.
Man känner inte heller i detalj till skyddseffekterna för de konstruktioner
och material, som bör användas för att isolera en byggnad från marken, så
att radon inte tränger upp i huset. Problemet med radoninträngning i
byggnader är naturligtvis störst i byggnader där man vistas en st >r del av
dygnet, t ex bostäder, daghem, skolor, arbetslokaler etc.

För närvarande har man bedömt att mätningar av gammiistiålningen.
kombinerad med en geologisk bedömning och eventuellt kompletterad
med stickprov på radoninnehållet i jordluften, bör kunna ligga till grund
för en bedömning av om byggnadstekniska åtgärder bör vidtas eller ej i
detaljplaneskedet. (Se artikel i planverkets "Aktuellt" nr 4 1980).

Rekommendationer för bebyggelse av
mark med hög
gammastrålning/radonavgång
Från plansynpunkt är markområden med enbart hög gammastralning ett
begränsat problem. På sådana områden kan man lägga ett jordlager, som
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sänker gammastrålningen till en acceptabel nivå.
Om gammastralningen är hög och man samtidigt befarar att marken

avger mycket radon, måste man beakta att strålningen och radonet kan
tränga in i byggnader. När sådan mark skall bebyggas är det lämpligt att
överväga om någon skyddsåtgärd mot inträngning behöver vidtas.

Strålningsriskerna skall beaktas så att gammastralning och radondotter-
halt inomhus och utomhus understiger de värden som anges i Svensk
byggnorm, se även kapitel 9. Bebyggelsen skall också tekniskt anpassas
till de rådande förhållandena. De byggnadstekniska åtgärder som för
närvarande är aktuella för att hindra att strålning och radon tränger in i
byggnader från marken, d v s att bygga "strålnings- och radonsäkert",
redovisas närmare i kapitel 9.

Den kommunala bedömningen av strålningsnskerna inom olika mark-
områden bör baseras på GEO-strålningskartor i detaljerad skala. Bedöm-
ningskriterierna för riskområden är inte helt klarlagda. Tills vidare kan
man utgå från att strålningsriskerna bör beaktas inom markområden, där
man

• bedömt att gammastrålningen överstiger 30 /iR/h
• bedömt att radonavgången från marken sannolikt väsentligt överstiger

normala nivåer
• bedömt att marken innehåller onormalt höga halter radon.

För områden med risk för kraftigt radioaktiv mark kan särskilda villkor
behöva anges i dctaljplanbestämmelserna. direkt i samband med bygg-
nadslovsprövningen eller möjligen redan i kommunöversiktens riktlinjer
för byggande utanför detaljplan.

Alternativa villkor som kan ställas i planbestämmelserna eller bygg-
nadslov är

• att byggnader, om inga noggrannare markundersökningii. utförs,
anordnas "strålnings- och radonsäkra" enligt kapitel 9

• att byggnader inte behöver utföras "strålnings- och radonsäkra". om
noggrannare undersökningar visaratt strålningen och radonavgången är
så låg att kraven på gammastralning och radondotterhalt inomhus enligt
SBN kan uppfyllas.

När man skall välja mellan att utföra mera noggranna undersökningar
eller direkt bygga "strålnings- och radonsäkert". måste hänsyn tas till bl a
noggrannheten i det bedömningsunderlag som finns och vilken typ av
bebyggelse som planeras. Kostnaderna för att utföra förnyade mätningar
måste naturligtvis ställas i relation till kostnaderna för att bygga "radon-
säkert".

Rättsliga förutsättningar för bebyggelse
på mark med förhöjd radioaktivitet
Byggnadsnämnden är den myndighet inom kommunen som enligt 1 §
byggnadsstadgan har att öva tillsyn över byggnadsverksamheten. Bygg-
nadsnämnden blir kommunens fackorgan för att göra den bedömning av
markens lämplighet för byggande som förutsätts enligt 5 § byggnadslagen
innan byggande får ske. Byggnadsnämnden har alltså ansvaret för att
bedöma om strålning eller radonavgång från marken skall anses vara så
hög att den inte utan särskilda byggnadstekniska åtgärder kan användas för
tätbebyggelse.
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Figur 14. Schematisk beskrivning av undersökningar och åtgärder vid risk för starkt
radioaktiv mark. Villkor om undersökningar eller skyddsåtgärder kan ges i
kommunöversiktens riktlinjer för bebyggelse, i detaljplanebestämmelser eller i
samband med byggnadslovsprövning.

ICKE DETALJPLANELAGDA OMRÅDEN
På områden som bedömts som olämpliga tor bebyggelse med hänsyn till
rudonavgången kan byggnadslov vägras med stöd av 9 och 29 §§ bygg-
nadsstadgan. I 9 § sägs dels att mark skall avsättas för det ändamål vartill
den är mest lämpad och dels att till bebyggelse inte tär avsättas mark som
ur sundhetssynpunkt inte är lämpad för sådant ändamål, linligt 29 § tar
byggnad ej uppföras med mindre valet av plats kan anses lämpligt trän
allmän synpunkt. Vidare kan byggnadsnämnden ställa som villkor för
byggnadslov att byggnadstekniska åtgärder vidtas.

Om sådant område skall detaljplaneläggas kan kommunen redan i
planen ange de åtgärder som krävs.

DETALJPLAN EL ACT OMRÅDE

Har detaljplanläggning redan skett kan kommunen i enlighet med 33 §
respektive 109 § byggnadslagen göra framställning hos länsstyrelsen om
nybyggnadsförbud i avvaktan på planändring. Därefter kan kommunen
göra framställning om ändring eller upphävande av planen.

Om kommunen vill ändra planen, kan område som bedömts olämpligt
för bebyggelse med hänsyn till rudonavgången läggas ut som grönområde
eller skyddsområde. Mark som i stadsplan är avsedd till grönområde får
kommunen, enligt 41 $ byggnadslagen, lösa när den begär det.



Länsstyrelsen ska vid fastställande av plan beakta både enskilda och
allmänna intressen. Om länsstyrelsen anser att enskilda intressen inte har
beaktats vid planläggning kan den vägra fastställelse. Regeringen kan
även meddela villkorlig tastställelse. enligt 45 § byggnadslagen, vilket
innebär att tastställelse sker under villkoren i expropriationslagen om bl a
expropnaiionsandaniäi är uppfyllda. Område som i stadsplan är avsatt
som skyddsområde, torde kunna exproprieras enligt 2 kap. ? § expropri-
ationslagen.

Kommunen kan även bli lösensskyldig enligt 4S § byggnadslagen för
mark. som enligt stadsplan, ska användas tör annat än enskild bebyggan-
de, om markägaren till följa Jarav endast kan utnyttja marken på sätt som
står i uppenbart missförhållande till dess tidigare värde.

I vissa fall kan alltså en kommun bli inlösensskyldig vid planändring.
Om upphävandet av en detaljplan anses förenligt med kravet på hänsyn-

stagande till enskilda intressen föreligger ingen ersättningsskyldighet för
kommunen.

EXPLOATERINGSAVTAL

Om exploateringsavtal har slutits kan kommunen vid planändring bli
tvungen att försöka få detta ändrat. Om kommunen inte kan komma
överens med exploatören, utan frångår avtalet i någon del. kan kommunen
bli skadeståndsskyldig. Det är i så fall en fråga som får prövas av domstol.

OMPRÖVNING AV BYGGNADSLOV

Om byggnadslov redan har beviljats liar kommunen ingen möjlighet att
genom byggnadslagstiftningen ställa villkor för byggandet. Däremot bör
byggnadsnämnden, om det har kommit fram att det är risk för hög
strålning eller radondotterhalt. informera den byggande härom och kraftigt
rekommendera att åtgärder vidtas, så att de nya föreskrifterna i SBN 80
uppfylls.

REGLERING MED STÖD AV HÄLSOVÅRDSLAGSTIFTNINGEN

Om radonavgår.gen enligt hälsovårdsnämndens bedömning kommer att
medföra sanitär olägenhet, kan åläggande om åtgärder för att motverka
detta ges enligt hälsovårdsstadgan.
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9- Undersökningar och
åtgärder vid nybyggnad

Föreskrifter och rekommendationer
I nya byggnader bör man sträva efter att hälla gammasträlning och radon-
dotterhalter på rimligt låga nivåer. Om marken och hushallsvattnet har
normal radioaktivitet får man vid en luftomsättning av 0.5 oms/h normalt
en radondotterhalt på 5-30 Bq/m' i trähus och 20-70 Bq/m* i stenhus.

Gammastrålningen inomhus ligger normalt mellan 5 och 50 nR/h.

GAMMASTRÅLNING

Utomhus

Begränsning av gammastrålningen behöver normalt inte göras annat än pa
uteplatser där personer vistas under längre tid (20 ' i av aret). Där bör i
enlighet med Radonutredningens förslag gammastrålningen vara högst
IOOnR/h.

Inomhjs
Den högsta tillåtna gammastrålningsnivån inomhus är enligt SBN' 1980
(kapitel 31:141) 50»R/h. Denna nivå kan erhållas om en byggnads hela
stomme utförs av material med gammaindex 1.0. Hög gammastrålnings-
nivå kan också erhållas om man bygger på mark med hög radioaktivitet.
Överstiger markstrålningen ca 60 »R/h måste avskärmande åtgärder vidtas
om bottenbjälklag av trä ska användas. Betongbjälklag och betonggolv
reducerar normalt gammastrålningen till acceptabla nivåer.

RADONDOTTERHALTER

Utomhus

Radondotterhalten i utomhusluften är låg och behöver inte beaktas.

Inomhus

Högsta tillåten radondotterhalt vid nybyggnad är enligt SBN 1980 (kapitel
36:41) 70 Bq/m'. Radon kan komma från mark. byggnadsmaterial eller
hushållsvatten. Värdet 70 Bq/m3 underskrids om byggnaden uppförs på
normalt radioaktiv mark. med godtaget byggnadsmaterial, med tillfreds-
ställande ventilation och om hushållsvattnet inte tas från brunnar i kraftigt
radioaktiv jord eller berg. Dock kan även det radon som avges från normal
mark ge upphov till förhöjda radondotterhalter inomhus om byggnaden
uppförs på ett sådant sätt att jordluft aktivt sugs in i byggnaden.

BYGGNADSMATERIAL

Enlij.t SBN 19X0 (kapitel 31:143) får byggnadsmaterials gamma- eller
radiumindex inte överstiga 1,0.

De byggnadsmaterial som kan ha index över 1.0 är främst sådana som
innehåller större mängd alunskiffcr eller starkt radioaktiv granit eller
pegmaiit. Även vissa slaggproduktcr kan ha höga index och i utlandet
saluförs en typ av gipsskivor med höga index. Se tabell 2. 3 och 4.

Till byggnadsmaterial räknas även sådant material som transporteras till
byggnadsplat.sen - t ex material i kapillärbrytande och dränerande .skikt.
fyllnadsmaterial intill huset och i bjälklag.
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Kraven pä att gamma- och radiumindex tar vara högst 1.0 gäller då
materialet används på ett sådant sätt att man kan riskera att gammastrål-
ningsnivån eller radondotterhalten inomhus höjs. För material som an-
vänds till exempelvis yttertaksbeklädnad, yttertrappor och socklar kan
däremot högre gamma- och radiumindex än 1.0 tillåtas. Detsamma gäller
givetvis för material i byggnader där människor endast tillfälligt vistas
liksom i utomhuskonstruktioner och anläggningar.

Undersökningar
UNDERSÖKNINGAR AV MARKENS RADIOAKTIVITET

En undersökning av markens radioaktivitet skall ge besked om gamma-
strålningen och om möjligt även radonavgången t rån marken. Den bör
utföras av sakkunnig.

Gammastrålningen kan mätas noggrant och den kan begränsas med
enkla åtgärder.

Vad gäller radonavgången kan den variera med tiden bl a beroende på
klimatvariationer och lufttrycket. Den kan också variera lokalt, i vissa fall
inom några meters avstånd, beroende på de geologiska förhållandena.
Mätmetoderna är ännu inte tillräckligt utprovade och sambandet mellan
radonavgången från marken och radondotterhalten inomhus är mindre väl
känt. Därtill kan undersökningskostnaderna bli högre än extrakostnaderna
för att bygga radonsäkert. Med hänsyn härtill bör behovet av undersök-
ningar klarläggas innan de påbörjas. Ett studium av de geologiska förhål-
landen och jordartsbestämning i kombination med uppmätning av mark-
strålningen medelst gammamätare torde ofta kunna ge tillräckligt underlag
för att bedöma behovet av ytterligare undersökningar. Ofta torde man
medelst dessa enkla undersökningar kunna bedöma om man behöver
bygga "radonsäkert" eller ej. I brist på bättre har en markstrålning över
30 »R/h i schaktgropen tillämpats som kriterium på behov av "radonsä-
kert' utförande. Som tidigare nämnts kan dock hög radonhalt förekomma
i mark med lägre strålning.

Mätmetoder beträffande gammastrålning. radonhalt och radonavgång
redovisas i bilaga 5.

UNDERSÖKNINGAR AV BYGGNADSMATERIALS
RADIOAKTIVITET

Om det finns risk för att ett byggnads- eller fyllnadsmaterial är kraftigt
radioaktivt bör man kontrollera att gammaindex och radiumindex under-
stiger ! .0. Uppmätta värden för byggnadsmaterial ges i tabell 4 och för
bergarter och fyllnadsmaterial i tabell 2 och 3. I bilaga 5 beskrivs metoder
för att mäta gammastrålningen och radonavgången från marken.

Såvitt är känt har alla nu marknadsförda byggnadsmaterial acceptabelt
låg radioaktivitet. Man bör dock kontrollera att material som ska användas
som t ex fyllnadsmaterial, ballast och dränerande och kapillärbrytande
skikt under och intill byggnaden inte har indextal som överstiger 1.0. Om
sådant material består av t ex rödfyr, gasbetongkross eller material som
helt eller delvis består av särskilt uran- och toriumrika graniter, pegmatiter
eller alunskiffer. kan radiumindex och möjligen också gammaindex vara
så höga att de överstiger 1,0.

Graniter med gammaindex högre än 1.0 är dock ovanliga och torde
kunna undvikas som byggnadsmaterial. Man torde inte heller använda
alunskifferaska (rödfyr) i fortsättningen eftersom den visat sig olämplig att
använda såväl intill som i byggnader.

Radiumindex 1.0 motsvarar en halt av 16 gram uran per ton. Högre
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uranhalt än 16 g/t förekommer i vissa typer av graniter och i pegmatiter
samt i alunskiffer och kan förekomma i morän, moränlera och grus som
innehåller fragment av dessa bergarter. (Se kapitel 5 "Radioaktivitet i
mark").

Material som används till ballast, fyllning och till kapillärbrvtande skikt
tas ofta från närbelägna grustäkter tKh stenbrott. Sprängsten från vägarbe-
ten, tunnelbyggen och gruvor används dock också. Radioaktiviteten från
sådant material kan variera kraftigt även när det kommer från ett och
samma stenbrott eller grustäkt. Detta beror på olika uran- och toriumhalt i
bergarterna, samt att de radioaktiva grundämnena uppträder oregelbundet
i en och samma bergart. Av denna anledning bör radioaktiviteten pj
material som ska användas till ballast, fyllning eller kapillärbrytande skikt
undersökas på det obrutna materialet. För en person med utbildning i
geologi är en sådan undersökning i de flesta fall relativt enkel att utföra.

Med en handburen scintillometer kontrolleras gammastrålningen i tak-
ten eller stenbrottet (metodik beskriven i bilaga 5). Om strålningen,
uppmätt en meter över markytan inte överstiger 15 nR/h kan man utgå från
att radiumindex för de obrutna materialet understiger 1.0. Överstiger
gammastrålningen 15 «R/h kan detta bero på att uranhalten i materialet är
större än 16 g/t men (Kkså på att toriumhalten är förhöjd. I det förra fallet
överstiger radiumindex 1.0 i det senare fallet påverkas endast gammain-
dextalet. Värdet 15 »R/h motsvarar gammastrålningen från en hypotetisk
bergart som antas innehålla 16 g uran per ton. 6 g torium per ton och 2
procent kalium.

För att undersöka det faktiska förhållandet behövs mätningar av uran-,
torium- och radiumhalterna. Sådana mätningar kan endast utföras i labora-
torium med gammaspektrometri på provtaget material eller i täkten/sten-
brottet med en bärbar gammaspektrometer. Det senare är att föredra
eftersom det på grund av variationerna i bergarternas halt av uran. torium
och kalium är svårt att ta ut representativa prov.

Om radioaktiviteten i materialet inte överstiger 15 «R/h finns det ingen
risk för att gammaindex ska överstiga 1.0. För att gammaindex ska
överstiga 1.0 behöver den uppmätta radioaktiviteten överstiga 45 «R/h.

UNDERSÖKNINGAR AV VATTENS RADIOAKTIVITET

Beträffande radon i hushällsvatten se kapitel 7.
Hittills har närmare 2(X) analyser av radon och radium i vatten utförts

vid statens strålskyddsinstitut (SSI). Analysresultaten kommer att sam-
manställas och korreleras med berggrundsgeologiska data. Resultatet från
detta arbete och ett SSI-projekt med aktiv uppspårning av brunnar med
höga radonhalter i grundvattnet bör inom några år kunna ge information
om var i Sverige risken är särskilt stor för höga radonhalter i vatten. Viss
information kan man få frän GHO-strålningskartoma eftersom risken för
höga radonhalter i grundvattnet verkar vara störst inom områden där
berggrunden består av uranrika graniter. Länsläkarorganisationen och
hälsovårdsförvaltningen i norra Bohuslän genomför en inventering av
mindre bergborrade brunnar. Resultaten från 200 brunnar visar att radon-
halter över 2 (XX) Bq/I förekommer i cirka K) rk av brunnarna och över
5 (XX) Bq/I i en till två procent.

Genom att mäta gammastrålningen från en hydrofor kan man få en grov
uppfattning om vattnet har extrema radonhalter. Mätningen bör göras mot
luftkudden i hydrofonens övre del. Vid extrema radonhalter kommer
gammastrålningen att klart skilja sig från bakgrundsstrålningen. Om man
berfarar att radonhalten i brunnsvattnet är hög, kan man sända ett vatten-
prov för analys. Innan provet sänds in för radonhaltsbestämning bör man
ta kontakt med laboratoriet beträffande provtagning, kostnad etc.



UNDERSÖKNING AV RADONDOTTERHALTER

När det gäller mätning av radondotterhalter i inomhusluften i färdig
byggnad, se avsnittet Efterkontroll sid 52.

"Strålnings* och radonsäkra"
nybyggnader
När det i denna rapport talas om "strålnings- och radonsäkra" byggnader
avses närmast sådana som byggs på mark med hög radioaktivitet och som
kan uppfylla SBN-föreskriftemas krav även vid mycket kraftig strålning
och radonavgång. Härvid förutsätts att radioaktiviteten hos byggnadsma-
terialet och hushållsvattnet är acceptabelt låg.

Kriterierna för behovet av "strålnings- och radonsäkert" utförande är.
som nämnts på annan plats, ännu ej helt klarlagda. Tillräckliga erfarenhe-
ter saknas också om det skydd som olika typer av normala grundkonstruk-
tioner bereder. Sålunda kan t ex normal grundläggning med hel botten-
platta på markytan visa sig kunna ge ett gott skydd, speciellt om rörge-
nomföringar tätas mot radoninträngning. Det är därför t n inte möjligt att
gradera utförandet i olika "radonsäkerhetsklasser" med beaktande av
skyddseffekten vid olika åtgärder och variationerna hos radioaktiviteten i
marken.

I följande avsnitt angivna utföranden torde normalt ge tillräcklig "strål-
nings- och radonsäkerhet". Huvudprinciperna är dels att gammastrålning-
en reduceras tillräckligt genom avskärmning med tung fyllning eller tunga
grundkonstruktioner, dels att konstruktionerna är så täta att radonhaltig
markluft ej sugs in i huset på grund av det normalt förekommande
undertrycket hos inomhusluften. Diffussion av radon direkt genom bygg-
nadsmaterial torde spela en mindre roll.

Extra skyddsåtgärder eller förberedelse för sådana kan behöva insättas
om effekten av huvudåtgärderna kan misstänkas vara otillräckliga eller
antas komma att försämras med tiden.

Om byggnaden inte utförs "radonsäker" och en oacceptabel radonint-
rängniiig från marken inte kan uteslutas kan det vara lämpligt att förbereda
för extra skyddsåtgärder, t ex installation av fläktsystem i stället för
självdragsystem. ventilationsrör i dräneringsskikt under golv och/eller
fläktventilation av kryputrymme.

Åtgärder mot hög gammastrålning
UTOMHUS

Ytan på de områden, som har så hög gammastrålning (>IOOi<R/h) att
man bör undvika längre tids vistelse där. är normalt mycket begränsad.
Man bör ofta kunna undvika att använda dessa områden till sådana
ändamål som medför längre tids vistelse där. Vill man ändå utnyttja dessa
starkt radioaktiva områden, kan gammastrålningen sänkas till en accepta-
bel nivå genom att ett jordlager på 0.3-0,5 meters tjocklek och med låg
radioaktivitet läggs ut som marktäckning.

INOMHUS

Uppfylls de krav på byggnadsmaterial som anges i SBN. behöver av-
skärmning av gammstrålning från byggnadsmaterial aldrig bli aktuell.

Gammastrålningen från marken genom bottenbjälklag och källarväggar
begränsas vanligen i tillräcklig grad av normalt förekommande grundkon-
struktioner i betong och andra stenmateria1. fyllningar intill källarväggar
och dräneringsskikt under golv.

Vid bebyggelse av starkt radioaktiv mark (över 60-80 «R/h) kan ej
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bottenbjälklag av trä användas utan att skärmande åtgärder vidtas, t ex
utläggning av ett fyllningslager med nägra decimeters tjocklek. Vid be-
byggelse av mycket starkt radioaktiv mark (över 100-1 50M R/h) kan även
dimensionerna pä bottenbjälklag och golv av betong och gasbetong behö-
va ökas eller andra avskärmande åtgärder vidtas.

Åtgärder mot höga radondotterhalter
INOMHUS

Radonet kan komma från byggnadsmaterial, mark och hushällsvatten.
Om kraven pä byggnadsmaterial i SBN följs, finns normalt ingen

anledning att vidta åtgärder mot radonavgäng från dessa.
Beträffande hushällsvatten med risk för höga halter av radon se kapitel

7.
Nedanstående råd gäller åtgärder mot radoninträngning från nuirken.
Följande huvudprinciper kan tillämpas.

1. Bortschaktning av radioaktivt material i den naturliga marken
Såsom framgår av kapitel 5 "'Radioaktivitet i mark" torde markens
geologiska uppbyggnad sällan vara sådana att denna metod är praktisk
tiilämpbar. Bland annat kan radon tränga upp till markytan från djupt
liggande jord- och berglager.

2. Radonet från marken luftas bort innan det tränger in i byggnaden.
Metoden är tiilämpbar när t ex bottenbjälklaget förläggs över markytan
på fristående plintar eller på en låg grundmur med luftat krvputrymme
under bjälklaget ("torpargrund"). Metoden är även tiilämpbar för
källare nedsprängd i berg. om utrymmet mellan berget och källarväg-
garna och -golvet är öppet och väl ventilerat. Nämnda utföranden
förutsätter att väggar och golv är tillräckligt lufttäta så att radonhaltig
luft inte tränger igenom dem. Metoderna kan ge ett "radonsäkert"
utförande även vid mycket kraftig radonavgäng frän marken.
Ett specialfall är luftning av marken t ex i ventilationskanaler i dräne-
ringsskiktet under bottenplatta eller källargolvet, eventuellt kopplade
till ett fläktsystem. Troligen är enbart denna åtgärd ej tillräcklig vid
kraftigt radonavgivande mark. Den bör kunna tillämpas som extra
åtgärd t ex vid tät "radonsäker" byggnad pä mycket kraftigt radonav-
givande mark
Vid ovannämnd lut ning med kall och fuktig luft beaktas risken för
tjälskador och fuktskador samt behovet av extra vämieisolering.

3. Radontäta byggnadskonstruktioner
Konstruktionerna skall vara så täta att den radonhaltiga markluften
hindras att tränga in i byggnaden vid förekommande skillnader mellan
lufttrycket i markluften och i inomhusluften. Konstruktionerna bör
därför vara sprickfria och alla rörgenomföringar. fogar och hål. t ex
efter formbultar. väl tätade. Del bör framhållas att det normalt råder
undertryck i inomhusluften - större vid frånluftsystem (F-system) och
mindre vid ett balanserat från- och tilluftsystem (FT-system). Över-
tryck inomhus skulle kunna minska radoninträngningen genom väggar
och golv. men bör normalt undvikas, då det kan ge upphov till
besvärande fuktskador i konstruktionen.

Beträffande "radonsäkert" utförda byggnader kan följande komplett-
rande uppgifter lämnas.

Hus på fristående plintar torde kunna utföras med normalt tätade
konstruktioner. Tätningen av rörgenomföringar m m bör uppmärksam-
mas.

Hus med ventilerat kryputrymme. Bottenbjälklaget bör vara omsorgs-
fullt tätat även vid rörgenomföringar. anslutningar mellan väggar och
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bjälklag m m. Kryputrymmet bör ventilerus mer än normalt. Tillräcklig
ventilation torde endast kunna erhållas med ett fläktsystem. Ventilations-
öppningarna anordnas så att de inte täpps till av snö. Om kall eller fuktig
luft tillförs kryputrymmet beaktas tjäl-, fukt- och värmeisoleringsproble-
men särskilt.

Källarlösa hus på hel bottenplatta och hus med källare. För att erhålla
tillräcklig täthet bör bottenplatta och källarväggar utföras i 20 cm tjock
betongkonstruktion i vattentätt och sprickarmerat utförande. Fogar mellan
golv och väggar, rörgenomföringar m m bör vara väl tätade.

Efterkontroll
Normalt behöver inte gammastralningen från byggnadsmaterial kontrolle-
ras i en ny byggnad. Gammastralningen över uteplatser och liknande och
över träbjälklag över kryputrymme kan dock behöva kontrolleras om man
är tveksam om de vidtagna åtgärderna mot strålning är tillfyllest.

Om normalt radioaktiva byggnadsmaterial används på normal mark
torde ingen radondotterhaltsmätning behöva utföras. Om byggnadsmateri-
al med högt radiumindex (strax under 1.0) använts eller om den bebyggda
marken är starkt radioaktiv (> 30 «R/h) är det däremot önskvärt att radon-
eller radondotterhalten kontrolleras - åtminstone de närmaste åren för att
öka erfarenhetsunderlaget.

Beträffande mätning av radondotterhalter inomhus i färdig byggnad *Kh
tolkning av mätresultaten se bilaga 2. och även 6 och 7.

Vid nybyggnad ska ventilationssystemet injusteras enligt SBN så att
man får riktiga till- och frånluftsflöden i varje don.
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10. Undersökningar och
åtgärder i befintliga
byggnader

Gränsvärde och rekommendationer
Spårningsarbctet ivh de undersökningar som utförs har tva syften, nämli-
gen

• att finna de mest utsatta husen.
• att klarlägga orsakerna till höga radondiHterhaltcr tor att kunna välja

lämpliga åtgärder.

Mest utsatta är de hus där radondotterhalten medför sanitär olägenhet i
hälsovårdsstadgans mening. När radondotterhalten, beräknad som årsme-
delvärde, är högre än 4(X) Bq/m* föreligger sanitär olägenhet. Socialsty-
relsen har i sin kungörelse med råd tvh anvisningar om åtgärder mot radon
i bostäder (SOS FS(M) 1980:71) bedömt det angeläget ;«tt hälsovårds-
nämnden uppmärksammar problemen med höga halter radon i bostäder
och försöker genomföra åtgärder.

Följande åtgärder bör vidtas av hälsovårdsnämnden:

• Allmän kartläggning och spåming av bostäder med förhöjd radonhalt.
• Undersökning av den enskilda byggnaden som spårats.
• Tekniska åtgärder vid fastställd sanitär olägenhet, t ex förbättring av

ventilationssystemet.

Spåming
Enligt regeringens direktiv till Radonutredningen bör i första hand de mest
utsatta husen spåras upp. Detta synsätt bör ligga till grund för hälsovårds-
nämndens arbete. Genom att spåra hus som kan antas ha höga halter, kan
hälsovårdsnämndernas tillsynsarbete koncentreras till de mest utsatta hu-
sen. Det gäller spåming. fortsatta undersökningar, bedömning <xh åtgär-
der. Samtidigt är Jet värdefullt för såväl hälsovårdsnämnden som Rado-
nutredningen att få en grov bild av radonproblemets omfattning i kommu-
nen, d v s i vilken omfattning även måttligt förhöjda halter kan förekom-
ma. Vid valet av undersökningsmetoder och bedömning av frågan om hur
långt undersökningarna ska drivas i det enskilda fallet, bör nämnden ta
hänsyn till att undersökningskostnaderna bor stå i rimlig proportion till de
kostnader som åtgärderna mot strålning medför.

Innan hälsovårdsnämnden bedömer att sanitär olägenhet förekommer i
det enskilda fallet bör nämnden ha tillgång till sådana mätresultat att ett
årsmedelvärde kan uppskattas för bostaden. I grupphusområden torde det
dock inte vara nödvändigt att mäta i alla hus om resultaten från mätningar i
ett urval av husen är entydiga.

Hittills genomförda undersökningar tyder på att ungefär en tiondel av
bostadsbeståndet innehåller alunskifferbascrad gasbetong som kan tänkas
ge höga radondotterhalter om det är en särskilt radioaktiv gasbetong och
om luftomsättningen är låg. Genom att kombinera olika metoder kan man
få en grov bild av radonproblemets omfattning inom ett område. Med
hjälp av gammamätare gardet att påvisa vilka hus och vilka byggnadsde-
lar si m är särskilt radioaktiva.



FÖRSTA ETAPPEN - SPÅRNING MED GAMMAINSTRl MENT

En stor fördel med den bilburna gammumäturen är att man med den kan
undersöka ett stort antal hus på kort tid. Metoden har doek sina begräns-
ningar eftersom den bara mäter gammastrålningen från husens fasader och
denna strålning Kin skärmas om en yttervägg av gasbetong är klädd med
fasadtegcl. Med Ml är det ofta inte heller möjligt att spåra hus med enbart
mellanväggar eiler bjälklag av skifferbaserad gasbetong. I enfamiljshus är
det vanligt att enbart källaren är byggd av gasbetong. Sådana hus går inte
att finna med bilburen gammamätare om inte källarväggen ligger ovan
jord.

Bilmätningen kompletteras alltid med en mätning med hundinstrument
vid de "misstänkta" husens fasader och då bör det också anges om
fasaden är klädd med skärmande material, t ex mexisten. Bilmätningen
lämpar sig bäst i tätorter som är lättframkomliga med bil.

I gles bebyggelse och stadskärnor kan man mycket väl tänka sig att
direkt använda ett handinstrument. Genom att gasbetongen började an-
vändas i större omfattning efter 1950 går det att utesluta en stor del av det
äldre bostadsbeståndet.

En annan möjlighet att spåra hus är att ta vara på den samlade erfarenhe-
ten hos byggnadsnämndens tjänstemän och hos dem som är verksamma
inom byggnadsbranschen. Uppgifter om större byggnader och grupper av
byggnader är lättare att få fram än för enskilda småhus.

Det är viktigt att följa upp anmälningar från boende. Många oroar sig
för höga radondotterhalter och de som bor i huset känner ofta till vad det är
byggt av. Genom en gammamätning med handinstrument kan en stor del
av dessa hus uteslutas och arbetet kan sedan koncentreras till de fåtal hus
där det verkligen kan finnas skäl til! oro.

Den första delen av spårningsarbetet. som i stort sett ger svar på vilka
hus som har förhöjd gammastrålning, bör därför bestå både av gamma-
mätningar med bil och/eller handinstrument och uppföljning av anmäl-
ningar och tidigare kända uppgifter.

Radon från marken kan ge problem i den befintliga bebyggelsen. Hur
stor omfattning dessa problem har i Sverige är ännu in klarlagt. När
marken är särskilt radioaktiv och jordluften innehåller höga radonhalter är
byggnadssättet och ventilationssystemets funktion väsentliga faktorer.

Hus där del av källare inretts som boningsrum eller där källaren har
förbindelse med boningsrum kan få mycket höga halter genom att jordluf-
ten tränger in i eller sugs in i källaren. På samma sätt kan en illa ventilerad
torpargrund fungera som en gasklocka, och gasen tränga in genom bjälk-
laget. Ventilationssystemet måste vara ordnat så att den mycket radonhal-
tiga jordluften inte sugs in genom otätheter i källare och bjälklag.

En fläktstyrd ventilation eller en kökstläkt i ett småhus kan medföra
höga halter om tilluften består av jordluft, och låga halter om tilluftsdonen
är riktigt placerade och öppna så att de suger ren luft.

För närvarande kan följande enkla råd anges för spärningsarbetel pä
särskilt radioaktiv mark:

• Studera SGU:s GEO-strålningskartor. De ger en grov avgränsning av
misstänkta områden.

• Finns det inom dessa områden mark med rödfyr, alunskiffer eller
särskilt radioaktiva graniter. Om alunskiffern eller graniten ligger kros-
sad i morän eller täckt av genomsläppligt material ökar risken för hög
radonavgång. Med hjälp av en handburen gammamätare kan gamma-
strålningen från marken undersökas. Det bör helst ske på grundlägg-
ningsdjupet eller djupare där det är möjligt att mäta, t ex i vägskärning-
ar och diken. Se även kapitel 5, 8 och 9 samt bilaga 5.

• Spårningsarbetet bör främst inriktas på småhus med källare, soutcr-
rängvåning eller illa ventilerad torpargrund. I misstänkta hus bör ris-
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kerna för inläckning eller insugning av jordluft undersökas genom
besiktning av byggnaden och dess ventilationssystem,
ladondotterhalter bör tills vidare endast mätas i hus som ligger pä
särskilt radioaktiv mark och som dessutom äi byggda på ett sådant sätt
att det finns uppenbara risker för att jordluften tränger in i bostaden.
Erfarenheterna av spårning av hus på särskilt radioaktiv mark är mycket
begränsade. Det kan därför vara rimligt att inleda radondottermätningar
inom de områden och i de hus som är mest utsatta. Flera forskningspro-
jekt pågår som väntas ge bättre kunskap för spåmingsarbetet.

30-

10 -

10

hus

1
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Fig 15. Uppmätta gammastrålningsnivåer
från utsida av ytterväggar av
skifferbaserad gasbetong. Antal
registrerade hus: 16 225 st.

ANDRA ETAPPEN - MÄTNING AV RADONDOTTERHALT

Vad gäller spårning av hus innehållande skifferbaserad gasbetong. bör det
fortsatta spåmingsarbetet efter bilmätningen eller mätningen med handin-
strument inriktas på att mäta radondotterhalten i de hus. som kan misstän-
kas ha de högsta halterna. Eftersom mätningarna är både tids- och kost-
nadskrävande tvingas undersökaren göra ett urval bland de spårade husen.
Erfarenheterna hittills visar att man bör ta hänsyn till tre faktorer vid
urvalet:

• höga gammavärden inomhus
• dålig luftomsättning
• enfamiljshus med självdragsventilation

När det gäller gammavärdena har många önskat få ett bestämt värde
som gräns för om huset ska undersökas vidare eller inte. Med de erfaren-
heter som finns är det svårt att göra en sådan gränsdragning. De hus som
har de högsta gammavärdena bör undersökas i första hand.

I hus med högre radondotterhalter än 400 Bq/m3 har gammavärdet på
fasaden i regel legat högre än 40 </R/h. Med gammavärdet menas då ett
värde som korrigerats för den skärmning som fasadtegel (ca 30 //R/h) och
mexisten (ca 40nR/h) kan medföra.

Småhus med fasadvärden över 50^R/h utgör en måttlig andel av de hus
som spårats med gammamätare. se figur nr 15. I intervallet 40-50 /xR/h
ökar antalet hus kraftigt. Det kan därför vara rimligt att gå fram i två steg.
d v s att t ex först mäta hus med mer än 50»R/h och sedan hus med 40-50
K R/h. För närvarande finns det begränsade erfarenheter av konsekvenser-
na vid ett sådant urval. De tyder dock på att ungefär lika många hus med
sanitär olägenhet avslöjas i vardera steget.

Om mätningarna med spårfilm begränsas till småhus med högre fasad-
värden än 40 nR/h kan man knappast vänta sig att mer än ungefär 5
procent av de undersökda husen har högre radondotterhalter än 400 Bq/m.
Det innebär att det är sällsynt med mycket höga radondottcrhalter även i
de mest misstänkta husen. Ett högt gammavärde men en god luftomsätt-
ning ger i regel godtagbara halter.

Dålig luftomsättning förekommer framför allt i hus med självdragssys-
tem eller där det inte finns någon fungerande ventilation överhuvudtagel.
Enfamiljshus med självdragssystem bör därför undersökas i första hand.

Det är mycket sällsynt med mycket höga radondotterhalter i flerfamiljs-
hus jämfört med enfamiljshus. En förklaring torde vara att de stora
flerfamiljshusen ofta har mekanisk ventilation eller en väl fungerande
självdragsventilation. Också byggnadssättet betyder troligen mycket ge-
nom att källarna i flerfamiljshus ytterst sällan har direkt förbindelse med
boningsrum, vilket är vanligt i småhus. I souterränghus finns speciell
anledning till uppmärksamhet genom att gasbetong är ett populärt material
i sådana hus.



Hur den andra etappen i språningsarbetet ska genomföras bör diskuteras
i varje kommun med utgångspunkt från hur stort problemet är i kommunen
och vilka resurser som kan uppbringas.

Om man först gör bostadsinspektioner och mäter gammastrålningen
inomhus samt undersöker ventilationen kan man sedan göra ett säkrare
urval av de hus där radondotterhalten bör mätas i törsta hand.

De gammamätningar som utförts inne i bostäder med höga radondotter-
halter visar att ytterväggar och mellanväggar i regel har högre gammavär-
den än 40-45 uR/h. Det vanligaste är att både ytter- och mellanväggar har
höga gammavärden. men det finns också hus där radondotterhalten varit
högre än 400 Bq/m3, trots att endast ytterväggarna var byggda av alunskif-
ferbaserad gasbetong av den mest radioaktiva typen.

Hus med tegelfasad, som spårats genom gammamätning på fasaden,
kan det finnas särskild anledning att undersöka med gammamätare inom-
hus, innan mätningar med spårfilm utförs.

Om antalet hus är mycket stort i förhållande till personalresurserna, kan
det dock vara bättre att börja med att mäta radondotterhalterna med
spårfilm och sedan göra inspektions i den lilla del av de undersökta husen
som visar höga halter.

Fördelen med spårfilmen är att ett stort antal mätningar kan göras med
en förhållandevis måttlig arbetsinsats. Med ett par spårfilmer per bostad
som exponeras under tre månader får man ett grovt mått på radondotterhal-
ten. Mätningarna bör endast göras under eldningssäsongen därför att
luftomsättningen under sommaren beror på om det bor någon i huset och
på dennes vanor. Om huset t ex står tomt och tillstängt under semestern
ger detta för höga värden, om det däremot bor folk i huset och man håller
fönster och dörrar öppna för att hålla svalt blir värdena för låga (se
metodbeskrivningen, bilaga 7).

Efter den första mätningen med spårfilm, som tar tre månader plus 1-2
månader för att få fram resultaten, kan undersökningen i regel utesluta
närmare 90 procent av husen från ytterligare undersökningar genom att de
visar lägre halter än 200 Bq/m3. I dessa hus gäller det endast att undvika
att ventilationen försämras.

De återstående husen, med halter över 200 Bq/m3. är få. Hittills gjorda
undersökningar tyder på att det inte är fler än några tiotal även i stora
kommuner. Det fortsatta arbetet kan således koncentreras till ett fåtal hus
Se även bilaga 9.

TREDJE ETAPPEN - MÄTNING FÖR ATT BESLUTA OM
SANITÄR OLÄGENHET

Genom att antingen mäta ytterligare en gång med spårfilm, vid några
tillfällen med filtermetod eller med en passiv radonmonitor (radonburk),
kan radondotterhalten bestämmas med tillräcklig säkerhet för hus med
högre halten 200 Bq/m3.

Radondotterhalten i bostaden beror på ventilationen, och den som får
höga radondotterhalter uppmätta i sin bostad försöker i regel att förbättra
luftväxlingen genom att vädra och genom att se över ventilationssystemet
Därför kommer antalet hus med höga halter att minska redan genom dessa
enkla åtgärder. Den andra omgången mätningar av radondotterhalten
kommer i praktiken att visa vilka hus som efter enkla åtgärder fortfarande
har höga halter.

Hus, som visar mycket höga halter - mer än 600 Bq/m3 - vid första
mätningen med spårfilm, behöver i och för sig inte mätas ytterligare om
man enbart tar hänsyn till mätmetodens noggrannhet. Det kan ändå vara
rimligt att upprepa mätningarna i dessa verkliga riskhus för att pröva
effekten av enkla åtgärder, eftersom felet ofta är en mycket låg luftväx-
ling.
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Under spärnings- och undersökningsarbetet är det viktigt att de boende
får så god information som möjligt; följande två fakta bör da särskilt
beaktas.

• Ungefär 10 procent av bostadsbeståndet innehåller alunskifferbaserad
gasbetong, men endast någon eller några promille av alla bostäder kan
väntas ha halter övei 400 Bq/m\

• Det finns rådrum, hälsorisken blir betydande först etter tlera årtiondens
exponering i hus med måttligt förhöjda halter. I det fätal hus ined halter
över 400 Bq/m* bör dock åtgärder vidtas inom 5 år.

Efterkontroll
Mycket höga radondotterhalter i bostäder beror ofta pa att ventilationssys-
temet i det aktuella huset inte ger tillräcklig luftväxling. Genom enkla
åtgärder, som beskrivs i följande avsnitt, är det möjligt att fä mänga
ventilationssystem att fungera sä att radondotterhalten minskas till under
gränsvärdet 400 Bq/nv\

Det kommer dock att spåras bostäder med högre värden än 400 Bq/m\
där det inte räcker med enkla åtgärder för att komma under gränsvärdet.
När omfattande och kostnadskrävande åtgärder behövs, är det rimligt att
den enskilde, och staten som långivare, strävar efter att fä en effektiv
åtgärd som sänker halterna sa långt som möjligt. Med känd teknik bör
radondotterhalterna kunna minskas till lägre värden än 200 Bq/m\

Enligt bostadsstyrelsens bestämmelser finns det möjlighet att kräva att
den som fått låna pengar också låter göra en efterkontroll för att se om
åtgärden gett avsett resultat. Både för den enskilde och för berörda
myndigheter är det viktigt att en sådan efterkontroll utförs.

Hälsovårdsnämnden kan således kräva att radondotterhalten i bonings-
rum minskas till ett lägre värde än 400 Bq/m'. När staten länar ut pengar
till omfattande åtgärder är det ett rimligt villkor att radondotterhalten
sänks sä att den blir högst 200 Bq/nv'. Se även avsnitt "Hfterkontroll" kap
11.

Åtgärder i befintliga byggnader
Har man anledning att misstänka att luftomsättningen är för lag bör man
vidta åtgärder för att förbättra ventilationssystemets funktion. Om man
dessutom misstänker att radondotterhalten är hög. är det särskilt viktigt att
ventilationen förbättras.

Tecken på låg luftomsättning är bl a:

• dålig lukt
• lång torktid för kläder
• kondens på fönsterytor
• rötskador
• förekomst av mögel

I första hand bör åtgärder av drift- och skötselkaraktär vidtas för att
försöka få tillräcklig ventilation. I byggnader med mycket höga radondot-
terhalter måste man göra kompletterande mätningar efter en sådan över-
syn. Visar det sig dä. att de vidtagna åtgärderna inte ökade luftomsätt-
ningen så mycket att radondotterhalten kom under gränsvärdena, kan det
bli nödvändigt med en mer genomgripande ombyggnad av de ventilations-
tekniska installationerna.

fin tillräcklig luftomsättning är normalt 0.5 oms/h. I vissa fall kan högre
luftomsättning erfordras (se "Undersökningar och åtgärder vid ombygg-
nad" kap II). Även då man bedömt att ventilationsanläggningen bör
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bytas ut. bör enklare drift- oeh skötselätgärder genomföras i avvaktan pa
ombyggnaden.

SJÄLYDRAGSYENTILERADE HIS
De flesta enbostadshus och mindre flerbostadshus är försedda med själv-
dragsventiiationssystem. Luftomsättningen är beroende av utetemperatu-
ren respektive vindförhållandena. 1 vissa rum kan den vara mycket lag.
nästan obefintlig under vår. sommar och höst. Under den kalla årstiden
tenderar ventilationen emellertid att bli onödigt stor. med en hög energi-
förbrukning som följd. I många hus finns i köket en spisfläkt. som ska
användas i samband med matlagning. I manga äldre hus. som är mer otäta
än vad som av energiskäl kan anses vara försvarbart, kan luftomsättningen
vara relativt god. Det beror på att luftomsättningen i första hand sker
genom otätheter i byggnadshöljet och inte genom ventilationskanalerna.

I hus som är väl tätade är ventilationen ofta mycket låg om husen saknar
tilluftsdon. I mänga fall är luftomsättningen under den kalla årstiden
endast 0.1-0.2 oms/h. Eftersom luftomsättningen är beroende av yttre
temperatur- och vindförhållanden kan den vid vissa väderleksförhållanden
till och med ligga under dessa värden.

Om ventilationen i ett sjäivdragsventilcrat hus behöver förbättras pa
grund av höga radondotterhalter, torde i de allra flesta fall installation av
någon form av tläktventilation vara att rekommendera för att fa en tillräck-
lig och jämn luftomsättning.

Följande åtgärder kan vidtas i självdragsventilerade hus:

• Öppna frånluftventiler som är stängda eller nästan stängda. Förutsätt-
ningen för att självdragssystemet skall kunna fungera är givetvis att
ventilerna inte är stängda. Man kan möjligen minska frånhttöppning-
arna något när det är som kallast ute. I många fall har frånluftöppningar
övertapetserats i samband med renoveringar. Detta bör givetvis åtgär-
das.

• Rengör frånluftventilerna och de delar av kanalsystemet som är åtkom-
liga frän ventilerna. Igensättningar medför att fränluftflödena minskar.

• Kanaler kan behöva rensas (befrias frän fågelbon etc).
• Öppna eventuella tilluftventiler.

I många äldre hus saknas särskilda ventiler för att uteluft skall komma
in i sovrum och vardagsrum. Tidigare ansågs de otätheter som finns bl a
runt fönster vara tillräckliga för att uteluft skulle kunna komma in i
rummen. Omfattande tätningar i sådana hus medför alltså att det inte kan
komma in erforderlig mängd uteluft. I andra bostäder finns vädringsluekor
eller särskilda tilluftventiler som ofta är reglerbara. Dessa sitter i fönster-
karmen över eller under fönstret eller bakom radiatorerna. Man bör se till
att dessa är öppna och att eventuella filter rrngörs.

Då tilluftventiler saknas, kan man i och för sig ta bort en del av
tätningslisten i fönstrets överkant. Det finns dock risk för att otätheter eller
springventiler kan ge drag eftersom kall uteluft sugs direkt in i rummet.
Ett säkrare sätt är att sätta in tilluftdon. Väsentligt för lufttillförseln är att
inte exempelvis en fönsterbänk hindrar den varma luften från radiatorn att
blanda sig med den inströmmande kalla uteluften.
• Se till att det finns överluftöppningar mellan olika rum.

För att även sovrum m m ska kunna ventileras måste uteluft kunna
komma in i dessa rum via otätheter eller tilluftventiler och slutligen
sugas ut ur bostaden genom frånluftkanalema som ofta finns endast i
kök, badrum och toaletter. För att göra detta möjligt behövs öppningar
så att luften kan föras mellan rum även när dörrarna är stängda.
Öppningarna behöver vara minst 100 cm2. I vissa fall finns det en
springa mellan dörr och dörrkarm i under- eller överkant. I andra
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konstruktioner är dörrkarmen försedd med en övcrluftöppning. Om
överjuftöppningar inte finns, kan det vara lämpligt att byta dörrtrösklar
så att det blir en springa mellan dörr och tröskel. Hn annan lösning är att
montera tallriksventiler i väggarna mellan rummen.

• Låt köksfläkten vara igång under en längre tid.
Genom att använda köksfläkten kontinuerligt kan man fä en högre
luftomsättning. Det finns dock risk för "bakdrag" d v s att luften sugs
in genom någon närbelägen självdragskanal. Därigenom kan ölägenhe-
ter uppstå. Köksfläkten ger också ofta en hög ljudnivå i köket.

• Vädra.
Genom vädring kan radonhalten tillfälligt sänkas. Under sommaren kan
man givetvis ha fönstren på glänt mer kontinuerligt och pä sä sätt fä en
bättre luftomsättning. Sovrummen är ofta de sämst ventilerade rum-
men.Genom att ha fönstren pä glänt i sovrum nattetid kan luftomsätt-
ningen i detta rum förbättras avsevärt, men man mäste alltid beakta
inbrottsrisken vid markförlagda bostäder. Under den kallare årstiden
bör man endast vädra under nägra minuter och pa sädant sätt. att hela
lägenheten genomvädras (korsdrag) med hänsyn till att omfattande
energiförluster bör undvikas. Att vädra ofta är endast en "nödlösning"
i dåligt ventilerade hus. Ventilationen bör ske via ett ventilationssystem
som ger en kontinuerlig luftomsättning.

• Undvik att stänga dörrar till sovrum.
Genom att undvika att stänga dörrar inom lägenheten kan man challa
en jämnare luftomsättning i bostaden. Dörrar till källare bör dock
normalt hållas stängda.

FLÄKTVENTILERADE HUS

Förutom de åtgärder som nämnts för självdrags\entilerade hus kan följan-
de åtgärder vidtas i fläktventilerade hus:

• Tillsyn av fläktar.
Drivanordningar som t ex kilrep bör ses över. Även om kilrepen är hela
kan dålig spänning medföra att de slirar och att fläkten därigenom gar
med för lågt varvtal. Varvtalet ska vara sådant, att man far en luftom-
sättning av 0.5 oms/h. Detta gäller även vid lag utetemperatur. Lägre
luftomsättning accepteras inte.

• Tätning av kanalsvstem.
Kanalsystem måste vara täta. Tätheten vid t ex rensluckor är i manga
fall dålig och tätningsåtgärder måste då vidtas.

• Injustering av luftflöden.
Luftflödena i varje don bör i stort överenstämma med projekterade
värden. I vissa fall kan en injustering av flödena vara nödvändig för att
upprätthålla en acceptabel luftväxling i varje rum.

• Kontroll av spjällfunktioner.

Drift och underhåll av
ventilationsanläggning
Det har visat sig att ventilationen i många bostäder är otillräcklig, lin av
orsakerna tycks vara att självdragssystem. och i viss mån även fläktstyrda
frånluftsyslem inte kan tillgodose tillräcklig ventilation i dagens täta
byggnader och inte heller i äldre bostäder där särskild tätning utförts. Det
har vidare konstaterats att skötseln av ventilationsinstallationerna ofta är
eftersatt - i många fall beroende pä otillräcklig kunskap om hur systemen
ska fungera, men även på grund av att systc.ien är svära att sköta.

I Svensk byggnorm (SBN) ställs krav pä att installationerna ska vara
utförda så att en god drift och skötsel möjliggörs och att instruktioner för



drift ivh skötsel ska tinnas och kunna följas. > Svensk byggnorm, som
utgör tillämpningsföreskrift till byggnadsstadgan, finns däremot inte möj-
lighet att ställa krav pä att drift och skötsel verkligen genomföres enligt
instruktionerna.

Socialstyrelsen kan dock med stöd av hälsovårdslagstiftningen ställa
krav pä befintliga byggnader i fråga om "sanitära ölägenheter". [ hälso-
värdssladgans ?! 15 stär det: "Byggnad som inrymmer boningsrum skall
vara sä anordnad och inredd samt skall underhallas och skötas att sanitär
olägenhet ej uppstär för dem som uppehåller sig i byggnaden". Socialsty-
relsen anger i "Komplettering av rad och anvisningar med sanitära krav pa
våra bostäder beträffande ventilation i bostäder" (SoS. Dnr SN 1-
5032:168:78): "Med stöd av hälsovårdsstadgan bedömer styrelsen att
mekaniskt ventilationssystem skall hallas i drift samt skötas sa att det
tungerar pa avsett sätt. Självdragssystem skall hallas i funktionsdugligt
skick."

I SBN anges alt instruktioner ska tinnas för drill och skötsel av bl a
ventilationssystemet vid nybyggnad. För lägenheter i flerbostadshus ska i
driftinstruktionen tinnas uppgifter om hur luftväxlingen kan styras. Dess-
utom ska det tinnas uppgifter om vilka åtgärder som ska vidtas vid felaktig
funktion. Dessa instruktioner ska anslås pä lämplig plats i lägenheten.

I enbostadshus ska det tinnas beskrivning av ventilationssystemets
funktion och placering av de i installationen ingående delarna. I skötselin-
struktionen ska uppgifter om rutiner för underhäll oeh felsökningsschema
ingå. Vid nybyggnad eller utbyte av ventilationssystem i befintlig bygg-
nad måste systemet vara så anordnat att fläktstyrda till- eller fränluftflöden
verkligen går att mäta upp i kanalen eller vid till- respektive frånluftdonen.
Detta för att man ska kunna kontrollera flödena oeh genomföra en korrekt
injustering av anläggningen.

Frånluftkanalema måste anordnas sa att de verkligen går att rensa.
Igensättningar av fett oeh damm kan medföra att flödena redan efter något
år minskar med 3()-40 procent. Imkanaler (fränluftkanaler från kök) ska
ha rensluckor så att de går att rensa i hela sin längd. Enligt brandlagstift-
ningen ska denna kanal rensas med jämna mellanrum, vilket utförs av
skorstensfejare. I rensningen ingår oftast rengöring av såväl kanal, spiska-
pa som eventuell värmeväxlare. Rengöring av övriga kanaler och don
måste utföras genom fastighetsägarens försorg. De största igensättningar-
na förekommer direkt i anslutning till frånluftdonen oeh bör normalt
kunna skötas av varje lägenhetsinnehavare.

Är ventilationsanläggningen utförd med värmeåtervinning måste vär-
meväxlare med tillhörande filter m m placeras så. att de går lätt att komma
åt för rengöring, och så att det finns tillräckligt utrymme för eventuell
bortmontering av värmeväxlarenheten. Värmeväxlare måste rengöras med
jämna intervall, dels för att flödena ska kunna upprätthållas, dels för att
värmeåtervinningen ska bli den avsedda.

I övrigt är det viktigt att det för flerbostadshus verkligen finns personal
för drift oeh skötsel av ventilationssystemet så att filterbyten, smörjning
och översyn av apparater, fläktremmar m m sker regelbundet oeh fack-
mannamässigt.
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11. Undersökningar och
åtgärder vid ombyggnad

Ombyggnad och annan ändring
av byggnad
Beträffande tillämpningen av bestämmelserna i byggnadsstadgan (BSi och
Svensk byggnorm (SBN) vid nybyggnad och ändring av byggnad, se SBN
1980 avsnitt 0:42. Här nedan redovisas tillämpningen vid ombyggnad och
ändring av byggnad när hög radioaktivitet förekommer.

Det får särskilt framhållas att gränsen mellan ombyggnad och annan
ändring av byggnad är oklar säväl i bygglagstiftningen som i normalt
språkbruk.

I följande redovisning skiljs mellan hvggnadslovsprövad ombyggnad
och annan ändring av byggnad.

B YGGNADSLOVSPRÖV AD OMBY GGN AI)

Byggnadslovsplikt föreligger enligt 54-59 §§ i BS för sådan ändring av
byggnad som enligt 75 § b)-f) i BS är att hänföra till nybyggnad, d v s
till- eller påbyggnad eller annan väsentlig ändring eller ombyggnad av
befintlig byggnad. För ändringar av bostadsbyggnader finns särskilda
ombyggnadsbestämmelser i SBN 1980.

Vad angår radioaktiviteten gäller i princip att särskilda åtgärder för att
sänka radondotterhalten inomhus, helst till under 200 Bq/m3. skall vidtas
när omfattande byggnadslovspliktiga ändringar ändock vidtas i ett hus.

Hur omfattande de byggnadslovspliktiga ändringarna bör vara för att
även ombyggnadskraven beträffande radondotterhalten skall behöva upp-
fyllas måste bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet
Om ombyggnaden t ex endast berör vatten- och avloppsinstallationerna
kan det vara tveksamt, om även krav beträffande radondotterhalten skall
ställas i byggnadslovet. Dock skall alltid tillses att radondotterhalten inte
är högre än 400 Bq/m3 i enlighet med socialstyrelsens kungörelse SOSFS
(M) 1980:71 om sanitära olägenheter, se kapitel K).
Flertalet radioaktivitetssänkande åtgärder i befintliga hus är i sig själva
inte byggnadslovspliktiga (se nedan). F:tt exempel pa när byggnadslov
erfordras är installation av fläktsystem i flerfamiljshus.

Frivilligt byggnadslov kan enligt 54 § BS sökas av husägaren, t ex för
åtgärder mot hög radondotterhalt.

Vid ansökan om byggnadslov för ombyggnad skall undersökningspro-
tokoll inlämnas till byggnadsnämnden, se kapitel I I Omb: 12 i SBN 1980.

Byggnadsnämndens prövning av ansökan om byggnadslov är normalt
avgiftsbelagd.

ANNAN ÄNDRING AV BYGGNAD

I sådana fall då inte bärförmågan, brandskyddet, energihushållningen eller
de hygieniska förhållandena berörs, kan ändrings-, ombyggnads- och
underhållsåtgärder vidtas utan byggnadslov, men frivilligt byggnadslov
kan som nämnts sökas.

Kxempel på radioaktivitetssänkande åtgärder, som får vidtas utan bygg-
nadslov är

• Installation eller ändring av fläktstyrd ventilation i småhus
• Installation av fläkt för kryputrymme
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Ökning av krypulrymmes venlilationsöppningar
Tilläggsisolering av bottenbjälklag
Utbyte av fyllning (om inte tomtens höjdlägc väsentligt ändras)
Radonspärrandc skikt på mark i kryputrymme
Utbyte av icke bärande mellanväggar
Utbyte av fyllning i bjälklag

Även om byggnadslov inte erfordras skall ändringarna utföras sä att
kraven i byggnadsstadgan och Svensk byggnorm uppfylls.

Byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden och förmedlingsorganet för
statliga bostadslån samverkar i erforderlig mån vid behandling av alla
ärenden som berör krav pä radioaktivitctssänkandc åtgärder, se kap K— I I .
eller som berör villkor för bostadslån härför, se kap 12.

Föreskrifter och rekommendationer
GAMMASTRÅLNING
Förekommande gammastrålningsnivåer ger låga stråldoser i förhållande
till de stråldoser som härrör från radondöttrarna. Radonutredningen har
därför inte för närvarande föreslagit gränsvärden för gammastrålningen.

Utomhus

Om man konstaterar mycket höga gammastrålningsnivåer ( > 100 »R/h)
på livligt frekventerade platser, t ex uteplatser och lekplatser, kan det vara
lämpligt att undersöka möjligheterna att begränsa strålningsnivåerna.

Inomhus
Om så är rimligt med hänsyn till de aktuella förhållandena bör mycket
höga gammastrålningsnivåer (över 100 «R/h) om möjligt sänkas.

RADONDOTTERHALT

Utomhus
Radondotterhalten utomhus är låg och behöver inte beaktas.

Inomhus
Radonutredningen rekommenderar att radondotterhalten vid ombyggnad
sänks till så lågt värde som är rimligt med hänsyn till de aktuella förhål-
landena.

Enligt SBN 1980 (kap 36 Omb:4l) får årsmedelvärdet för radondotter-
halten i inomhusluften uppgå till högst 200 Bq/m' i utrymmen där perso-
ner stadigvarande vistas. Undantag från detta krav kan medges om denna
halt inte kan underskridas genom enkla åtgärder (se kap 31 Omb:l43).
Sådana är t ex ökning av luftomsättning, utbyte av lättåtkomligt starkt
radioaktivt fyllnadsmaterial, tätning av bottenbjälklag och fläktventilering
av kryputrymmen.

Om en radondotterhalt över 200 Bq/m3 medges som undantag, får
halten dock inte vara högre än 400 Bq/m'. som är gränsvärdet för sanitär
olägenhet i befintliga bostäder, se kapitel K).

Orsaken till att det i SBN 1980 inte krävs att radioaktivt stommaterial
och svåråtkomlig radioaktiv fyllning skall bytas ut även om radondotter-
halten inte kan sänkas till 200 Bq/m'. är att man vill undvika stora ingrepp
i byggnaderna innan hälsoriskerna på grund av strålning i byggnader
klarlagts närmare. Utredningar härom pågår och statsmakterna kommer att
på grundval av förslag från Radonutredningen ta ställning till om nu
provisoriska gränsvärden behöver ändras.
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Undersökningar
Undersökningarna skall dels ge besked om radimdotterhalten överstiger
200 Bq/nv1. dels klarlägga orsakerna till ett eventuellt överstigande och
dels ge underlag till förslag om åtgärder.

Om radon kan misstänkas förekomma i hushallsvatten (se kapitel 7)
undersöks detta, se kapitel 9. Är radonhalten i vattnet hög bör radondot-
terhalten i inomhusluften undersökas. Alternativt kan man i bebodda
hus/lägenheter direkt mäta radondotterhalten i inomhusluften om man
misstänkeratt hushållsvattnet innehåller mycket radon

Om byggnaden är belägen inom område, som enligt SGl's GHO-stral-
ningskartor eller andra undersökningar skulle kunna ha hög radioaktiv itet.
bör det klarläggas i vilken mån det föreligger risk för att radondotterhulten
inomhus är för hög. 1 många fall kan det vara enklast och billigast att
direkt mäta radondotterhalten. I andra fall kan det vara lämpligare att först
undersöka radioaktiviteten i marken och byggnadens utförande och med
ledning av resultaten härifrån bedöma om radondotterhalten kan vara hög
inomhus och bör mätas. Beträffande markundersökninnar se kapitel M och
bilaga 5.

Om byggnadsstommen antas innehålla material med hög radioaktivitet
undersöks väggar, golv och tak med hjälp av planverkets ""Materialgu-
ide" eller med handgammamätare. Är gammasträlningen i minst alla
ytterväggar eller källarväggar över 30 »R/h kan radondotterhalten miss-
tänkas överstiga 200 Bq/m'. Högre halter kan misstänkas om även alla
innerväggar och bjälklag har höga strålvärden Man bör särskilt undersöka
fyllningen i bjälklag om den antas bestå av krossad alunskifferbaserad
gasbetong eller alunskifferslagg (rödfyr). Skälet härtill är att dessa materi-
al kan förorsaka mycket höga radondotterhalter.

Dålig ventilation med en luftomsättning av mindre än 0.3 oms/h bidrar
kraftigt till att öka radondotterhalten inomhus. Ventilationssystemet och
behovet av reparation eller utbyte bör därför undersökas. Beträffande
tecken på dålig ventilation se sid 57.

Radondotterhalter bestäms enligt metoderna angivna i bilaga 6.

Åtgärder mot hög gammastrålning
UTOMHUS

Det kan i vissa fall vara rimligt att reducera mycket höga gammasträl-
ningsnivåer på livligt frekventerade områden - jämför rekommendatio-
nerna på sid 50.

INOMHUS
Strålningsbegränsade åtgärder blir sällan aktuella då det inte finns några
krav på att begränsa gammastrålningsnivån och då gammasträlningen
normalt innebär en i jämförelse med radondotterhalten liten hälson.-k.
Dessutom blir åtgärderna ofta synnerligen komplicerade och kostsamma.

Tänkbara åtgärder mot hög gammastrålning utgörs av avskärmning eller
utbyte av det starkt radioaktiva materialet.

I vissa enstaka fall kan det i hus med plint- eller krypgrundläggning på
mycket starkt radioaktiv mark och bottenbjälklag av trä finnas anledning
att söka begränsa gammastrålningen. Detta kan då göras genom att det
översta marklagret i kryputrymmet tas bort och/eller genom att ett skär-
mande jordskikt läggs ut på marken i kryputrymmet.

Att byta ut starkt radioaktiva massor och byggnadsdelar torde vara
realistiskt endast då dessa, t ex mellanväggar, ändå berörs av ombyggna-
den.
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Gammaslrulning frän radioakliva material i byggnadsstommen är s\ar
att avskärma. Att använda t ex blyskärmar med nägra centimeters lj«vk-
lek. tegel eller kalksandsten, slagg- eller cementplattor är i praktiken helt
orealistiskt.

Ventilationstekniska åtgärder
FLÄKTSTYRT FRÅNLUFTSYSTEM I ENBOSTADSHUS

När en hög halt av radondöttrar konstaterats i en byggnads utrymmen,
uppstår alltid frågan om man genom att öka ventilationen kan sänka radon-
och radondotterhaltema till acceptabel nivå.

Härvid bör man i första hand beakta om radonet kommer frän bygg-
nadsmaterial, mark och fyllning eller hushållsvatten.

Om radonet kommer från mark och grund kan en felaktig installation av
ett frånluftsystem resultera i en ökad radon- och radondotterhalt i inom-
husluften.

Ett fläktstyrt frånluftssystem ger en luftomsättning som är i stort sett
densamma under hela året. De frånluftsystem. som idag finns installerade
i hus. ger dock inte alltid tillfredsställande luftomsättning i alla rum i en
bostad. Frånluftkanalerna går ofta bara från kök. badrum, toalett och
tvättstuga, och dessa utrymmen blir normalt väl ventilerade. I sovrum och
vardagsrum blir luftomsättningen däremot beroende av otätheter eller om
det finns ventiler för tillförsel av uteluft kombinerat med förekomst av
överluftdon mellan rummen.

När fläktstyrt frånluftsystem installeras i en byggnad med hög radondot-
terhalt bör även sovrum förses med frånluftkanaler. I byggnader med stor
andel radiumhaltigt material i källare kan man dessutom installera från-
luftkanaler i källaren och på så sätt föra bort luft med hög radondotterhalt
direkt från källaren. Då undviker man att den radondotterhaltiga luften
förs bort via bostadsutrymmena i markplanet.

I ett tidigare självdragsventilerat hus torde samtliga frånluftdon behöva
bytas ut när ett fläktstyrt frånluftsystem installeras. Befintliga kanaler kan
eventuellt användas efter tätning. Som regel kan dock befintliga kanaler
inte säkerställa erforderlig luftväxling i byggnadens samtliga utrymmen.
De måste då kompletteras med kanaler från sådana rum som bedöms
behöva frånluftkanaler för att en viss luftomsättning skall kunna säkerstäl-
las, exempelvis källarutrymmen och sovrum.

Kanaler från våtrum och kök ska utföras så att de kan rensas.
Kanaldragningen och speciellt efterlagningsarbetena kan bli besvärliga

och kostnadskrävande.
I de flesta fall är en luftomsättning av 0.5 oms/h tillräcklig för att

komma tillrätta med radonproblemen. I princip kan man i ett småhus
installera ett frånluftsystem med ett luftflöde som kan ökas till flera
omsättningar per timme. Frånluftfläktens flöde kan t ex vara kontinuerligt
reglerbart via en tyristor.

Beroende av hur luften tillförs byggnadens utrymmen, finns det dock en
övre gräns för vilken luftomsättning ett frånluftsystem kan arbeta med.
Draget från tilluftsöppningarna blir alltför stort vid höga luftomsättningar.
Dessutom måste man vid utförandet ta hänsyn till de ljudproblem som kan
uppstå vid högre från luftflöden såväl i frånluftdonen som stommen. Lju-
det kan bli besvärande framför allt i sovrum. I många fall måste man
därför installera ett ventilationssystem med såväl till- som frånluft i bygg-
nader, där man bedömer att luftomsättningen måste överstiga 0.5 oms/h.

Det är mycket viktigt att ventilationssystemet injusteras efter installa-
tionen, så att det blir rätt flödesfördelning mellan frånluftsdonen. Från-
luftsdonens inställning får sedan inte ändras, t ex vid rengöring, om den
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korrekta flödesfördelningen ska kunna bibehållas. Flödena över fränluft-
donen är relativt lätta att mäta.

Om frånluftfläklens flöde är reglerbart, ska det framgå vilket driftläge
som ska användas då människor vistas i bostaden htl lägre frånluftflode
än 0.5 oms/h kan användas då huset står obebott, exempelvis under
semestertid.

Man måste emellertid beakta behovet av god ventilation dä huset är nvtt
oeh uttorkning av byggfukt ej hunnit ske eller eljest om tuktproblem
föreligger. Alltför hård strypning eller avstängning a\ \ jntilationen kan
skapa fukt- oeh mögel växtproblem.

Kostnader

Ventilationens andel av energiförbrukningen i ett normalstort enbostads-
hus med en luftomsättning av 0.5 oms/h är av storleksordningen b 000
kWh per år. Vid ett energipris av 20 öre/kWh innebär det en kostnad av
I 200 kronor per år. Det finns idag system pä marknaden, där man med
hjälp av värmepump kan ta tillvara energin i frånluften. Sådan teknik kan
ge inbesparingar på ca 3 000 kWh/år.

Materialkostnaden för fläkt, kanaler och don i ett frånluftsvstem för ett
enbostadshus uppgår till storleksordningen 3 000 kronor räknat i 1W0 års
penningvärde. Kostnaden för installationen beror i hög grad pä svårigheter
med kanaldragning i olika hus samt kostnaden för elinstallationen. Upp-
skattningsvis kan kostnaden för arbetet uppgå till minst samma summa
som materialkostnaden, d v s totalkostnaden blir i storleksordningen
6 000 kronor.

Kostnaden för system med värmeåtervinning varierar beroende av vil-
ken teknik man väljer, men som riktvärde kan man nämna kostnadsstorle-
kar kring 15 000-20 (MX) kronor.

FLÄKTSTYRT FRÅNLUFTSYSTEM I FLERBOSTADSHLS

När ett fläktstyrt frånluftsvstem installeras i ett tidigare självdragsventile-
rat äldre tlerbostadshus. kan man i vissa fall inom varje lägenhet dra
kanalerna ovanför ett undertak om våningshöjden medger detta.

Det är viktigt att ljudproblem, skydd mot spridande av brand samt
injusteringen beaktas vid installation av ett fläktsystem.

I ett tlerbostadshus är det aldrig acceptabelt att frånluftflödet centralt
sänks till under 0.5 oms/h eftersom inte alla lägenheter normalt är obe-
bodda under samma tid.

Även i flerbostadshus kan man ta tillvara värmeenergin i frånluften och
med hjälp av värmepump värma tappvarmvattnet.

Kostnader

Kostnaderna för installation av fläktsystem och system med värmeåtervin-
ning går inte att generellt uppskatta på samma sätt som för ett enbostads-
hus.

FLÄKTSTYRDA TILL- OCH FRÅNLUFTSYSTKM I
ENBOSTADSHUS

Genom att installera ett fläktstyrt till- och frånluftsvstem kan man dels
säkerställa en bestämd luftomsättning för en byggnad i dess helhet, dels
luftomsättningen i varje rum. Jämfört med ett fläktstyrt frånluftsystem
innebär denna typ av system, att man med hjälp av ytterligare ett kanalsys-
tem med fläkt tillför luft till de rum. som vid den förra typen av system
erhöll sin tilluft via uteluftventiler. På så sätt kan även sovrum och
vardagsrum erhålla en godtagbar luftomsättning.

I hus med källare som har hög radondotterhalt bör till- och frånluftflö-
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denzt anordnas sa. att luften törs Iran bostadsplanet ned till källarplanet.
Källarluften hor inte töras upp till bostadsplanet, hur huset i sin helhet hör
tlödena injusteras sä. att fränluftflödet är något större un tilluftflödet. I
annat tall uppstår övertryck i byggnaden, vilket kan medföra svårlösta
luktproblem i byggnudskonstruktioncn.

Vid installation av ett fläktstvrt till- och fränluftsystcm behöver befint-
liga kanaler och don normalt bytas ut. Dessutom ska ytterligare ett kanal-
system för tilluften installeras. Detta kan medföra betydande svårigheter. I
möjligaste män bör vindsutrymmet utnyttjas för de horisontella kanal-
dragningarna. Om detta utrymme inte är uppvärmt vintertid måste kana-
lerna där isoleras.

Normalt kombineras denna tvp av system med en värmeväxlare, som
överför värme ur Iranluften till tilluften. Flera olika system finns idag i
marknaden, varav ett antal har typgodkänts av planverket (se artikel i
planverket "Aktuellt"" nr 2/l^SO). Fftersom det är viktigt att värmen inte
försvinner pä vägen till och frän värmeväxlaren, måste såväl till- som
frånluftkanaler isoleras i ouppvärmda utrymmen. Dessutom måste kanal-
systemet vara tätt. Kanalskarvar måste tätas noggrant. Kanaler som leder
kalluft och som är dragna i uppvärmda utrymmen måste ocksä isoleras
mot kondens.

Värmeväxlaren måste placeras så att den är lätt åtkomlig för rengöring,
eftersom beläggningar på värmeväxlarens värmeöverföringsytor försämrar
verkningsgraden och därmed värmeåtervinningen.

I samband med att systemen installeras i en byggnad, mäste denna tätas.
Den ofrivilliga ventilationen som sker genom otätheter bör av energiskäl i
möjligaste mån begränsas. Därför bör systemet också injusteras sä att ett
visst undertryck kan hållas i huset. Pä så sätt minskar man den ofrivilliga
ventilationen.

Denna typ av system är lämpligt då luftomsättningen behöver vara
större 0.5 oms/h. Det är dock viktigt med en noggrann ljudisolering
speciellt i tilhiftkanalerna till sovrum.

Kostnader

Kostnaden för ett system som ska ge ett ordinärt enbostadshus en luftom-
sättning av 0.5 oms/h är cirka 7 000 kronor. Inkluderar man arbetskostna-
den blir summan ca 20 000 kronor. Kostnaden för ett system som ska
tillgodose en luftomsättning av 1-2.0 oms/h kan uppgå till liera gånger
detta belopp. Fnergisparlån och -bidrag kan erhållas med 7 000 kronor.
Den energibesparing som installation av värmeväxlare ger. uppgår till
cirka 3 000 kWh i ett väl tätat hus vid 0.5 oms/h.

FLÄKTSTYRDA TILL- OCH FRÅNLUFTSYSTEM I
FLRRBOSTADSHUS

Kostnaderna lör ast installera ett fläktstyrt till- och frånluftsystem i ett
befintligt flerbostadshus blir normalt stora. Detta beror på att det kan vara
mycket svårt att installera ytterligare ett kanalsystein.

Försök att använda trapphuset som tilluftskanal har genomförts. Hittills
redovisade metoder har dock inte kunnat accepterats av bl a brandskäl.

ÖKAT LUFTFLÖDE I FLÄKTVENTILERADE HUS

Luftomsättningen kan behöva ökas i redan fläktvcntilerade hus för att
gränsvärdena ska underskridas. Detta kan göras genom att befintliga
fläktar varvas upp eller byts ut. Luftflödet kan dock inte ökas alltför
mycket i den befintliga anläggningen. Kanalsysem och don är dimensio-
nerade för vissa flöden och en ökning kan medföra oacceptabla drag- och
ljudproblem. I dessa fall blir det alltså nödvändigt att byta ut hela system

66



eller delar av dessa. Var gränsen tor en ökning a\ flödet i det bchnlliga
systemet går är svart att ange generellt och mäste bedömas Iran tall till
fall.

Byggnadstekniska åtgärder
ÅTGÄRDER MOT HÖG RADONTII I KORSKI FRÄN MARK

1 det följande lämnas exempel pa åtgärder i några vanliga hustyper.

Hus pä "torpargrund"
Torpargrund innebär att huset har en lag grundmur och ett fribärande
bottenbjälklag. Utrymmet mellan bjälklaget »vh markytan är normalt
krypbart och ventilerat med öppningar i grundmuren-

Orsaken till att radon tränger in i huset torde normalt vara att dcri
radonhaltiga luften i krvputrvmmet sugs in genom springor och öppningar
i bottenbjälklaget. Drivkraften är skillnaden i lufttryck i kryputrymmet
och inomhus, där det ofta råder ett visst undertryck.

Huvudprinciperna för åtgärder blir att täta bottenbjälklaget noggrant, att
minska radonhalten i kryputrymmet genom att öka ventilationen a\ ut-
rymmet och eventuellt ocksä täcka markytan med ett radontätande skikt
och att. om markstrålningen är hög. täcka marken i kryputrymmet med
sirålskärmandc fyllning.

Vid tätningen av bjälklaget beaktas även rörgenomföringar. otätheter
vid anslutningar mellan golv och bjälklag m m. Vidare tillses att tätningen
utförs och placeras så att fuktskador undviks.

Ökad ventilation av kryputrymmet kan fits genom Her och större venti-
lationsöppningar ("kattgluggar"). Bättre i>ch enligt erfarenhet tillräcklig
effekt kan erhållas om utrymmet ventileras med särskild fläkt eller, om de
byggnadstckniska förhållandena det medger, genom koppling till husets
allmänna fläktsystcm. Vid kraftig ventilation med kall uteluft kan värme-
isoleringsförhållandena och risken för tjälskador behöva beaktas. Vid
ventilation med fuktig Iranluft från bostadsutrymmena behöver ofta åtgär-
der till skydd mot fuktskador vidtas.

Under speciella omständigheter kan bortschaktnhg eller utbyte av ra-
dioaktivt material i kryputrymmet utföras och ha en gynnsam effekt

Hus utan källare

Källarlösa hus på bottenplatta ger ofta ett relativt gott radonskydc. Har
höga radondotterhalter uppmätts bör man därför först söka klarlägga
orsakerna till detta. Man bör undersöka om det finns hal och sprickor i
plattan, om ventilationssystemet ger stort undertryck, om marken har
särskilt hög radioaktivitet och om markluft kan tränga in via t ex avlopps-
trummor och dräneringsledningar.

Lämpliga åtgärder är bl a tätning av hål och sprickor i plattan och
förbättrad ventilation. Om plattan har mycket häl och sprickor torde enbart
en ökning av luftväxlingen i ett frånluftsventilerat hus ge en ganska dålig
effekt, speciellt om tilluftsintagen är underdimensionerade.

Hus med källare

I hus med källare som står pä och/eller är kringfy Ht av starkt radioaktiva
massor har källaren normalt klart högre radondotterhalt än bostadsplanet.
Vid mer omfattande ombyggnads/sancringsarbetcn kan det vara motive-
rat att. om så är lämpligt ta hänsyn till detta, och inte planera för sädana
utrymmen och aktiviteter i källaren som innebär att människor vistas där
en stor del av dygnet.
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Följande åtgärder kan vara aktuella:

• Om källaren inte innehåller boningsrum kan en första provisorisk åtgärd
vara att se till att det om möjligt blir tätt mellan källaren och bottenvå-
ningen. Eventuell källardörr hålls stängd och man bör se till att den
sluter tätt. Rör- och ledningsgenomföringar i källarbjälklaget tätas.

• Källaren ges förbättrad luftväxling. Exempel på åtgärder: I källare utan
boningsrum bör man se till att utrymmen, som ej står i öppen förbindel-
se med bottenvåningen, ventileras väl och har undertryck i förhållande
till övriga rum i huset. Luft från ett rum, t ex gillestuga, som står i
öppen förbindelse med bottenvåningen sugs om möjligt in i de övriga
källarutrymmena för vidare fansport till det fria och ej upp i bottenvå-
ningen. Källarvåningen bör ha undertryck i förhållande till bottenvå-
ningen. I källare med boningsrum tas uteluft in i boningsrummen och
sugs ut via övriga utrymmen i källaren.

• Alla otätheter i källarväggar och källargolv tätas noggrant, bl a med
exempelvis fogmassa runt rörgenomföringa. vid brunnar och i fogar
mellan golv och väggar. Se till att avloppsbrunnar och dräneringsled-
ningar är anordnade så att markluft inte tränger in via dem.

• Utbyte av starkt radonavgivande jord- och fyllningsmaterial utanför
källarväggar är en effektiv metod om radonet till övervägande delen
kommer från dessa. En förutsättning är också att det inte finns radioak-
tivt material under källargolvet. Det bedöms vara tillräckligt om mate-
rialet tas bort till en bredd av 3 ^ meter.

• Om radonet till övervägande delen kommer genom källargolvet och
detta ej kan tätas tillräckligt, kan man ventilera bort radon från dräne-
ringslagret under huset genom att göra en eller ett par hål i källargolvet
och applicera en ventilationskanal mc-d tillhörande fläkt. Erfarenheterna
från Kända är relativt goda.

Åtgärder mot hög radonavgång från
byggnadsmaterial
Radon från skifferbaserad gasbetong eller betong eller murstenar med
rödfyrinblandning

• Utbyte av material i byggnadsstommen torde oftast vara en alltför
kostsam åtgärd för att vara realistisk. När t ex mellanväggar som avger
mycket radon ändock skall flyttas bör givetvis de nya väggarna utföras i
annat material.

• Undersökningar pågår om olika radontäta skikts effektivitet. Aktuella
tätskikt är aluminiumHij (plastad) och epoxifärg. Aluminiumfolien
kan bli strömförande och epoxifärgen är starkt allergen, varför använd-
ning och hantering av dessa omges med vissa restriktioner.

• Lämpligast metod torde för närvarande vara att öka luftväxlingen, se
sid 64-66.

Radon från bjälklagsfyllning av rödfyr eVer kross av skifferbaserad
gasbetong.

En allmän uppfattning är att rödfyr och kross av skifferbaserad gasbe-
tong i bjälklagsfyllningar ger så höga radondotterhalter i inomhusluften att
fyllningarna normalt bör bytas ut. Ett sådant utbyte torde ofta vara mycket
kostsamt. Om ventilationen ökas och om golvet tätas omsorgsfullt, så att
radoninträngningen från fyllningen minskas, bör radondotterhalten i vissa
fall kunna reduceras tillräckligt. Erfarenheter saknas dock.

Om en radioaktiv fyllning ligger ovanpå ett vindsbjälklag är den visser-
ligen lätt att ta bort, men torde å andra sidan normalt knappast ge några
högre radondotterhalter i inomhusluften. Med ett frånluftssystem som ger

68



ett stort undertryck kan dixk luft sugas ned genom sprickor oeh häl i
vindsbjälklaget. Dessa bör då tätas. Om ett (rån- och tilluftssystem är
anordnat sä att tilluftskanalerna går genom vindsbjälklaget bör man se till
att kanalerna är täta så att radonet inte sugs in i tilluttskanalerna.

Efterkontroll
Följande rekommendationer gäller vid byggnadslovsprövad ombyggnad
(se sid 6!). då kravet är att radondotterhalten om möjligt skall understiga
200 Bq/m\ Beträffande kontroll efter åtgärder för att eliminera sanitära
olägenheter på grund av radondotterhalter överstigande 400 Bq/m\ se
kapitel 10 sid 57.

Efter ombyggnad behöver gammastrålningen normalt inte mätas.
Kunskaperna om effekterna av olika åtgärder för att sänka radondotter-

halten vid en ombyggnad är för närvarande ofta bristfälliga. Där man inte
är säker på att föreskriven radondotterhalt underskrids bör halten därför
mätas efter ombyggnad och årsmedelvärdet bestämmas.



12. Finansiering av
åtgärder i bostäder
Om det konstaterats att inomhusluften innehåller hälsofarligt hög radon-
dotterhalt är det fastighetsägaren som ansvarar för att de nödvändiga
åtgärderna vidtas och kostnaderna för dem. Sedan den 1 juli 1980 finns
möjlighet att få ett speciellt statligt bostadslån för sådana åtgärder, s k
radonlån.

Bestämmelserna för radonlån ingår i bostadsfinansieringsförordningen
och tillämpningsföreskrifterna till den i bostadsstyrelsens författningssam-
ling (BOFS).

Den första förutsättningen för att få radonlån är. att hälsovårdsnämnden
har fattat ett beslut som visar att radondotterhalten innebär '"sanitär olä-
genhet". I bestämmelserna förutsätts vidare att kommunens förmedlings-
organ för statliga lån ska samråda med hälsovårdsnämnden och byggnads-
nämnden då det gäller att avgöra vilka åtgärder som är lämpliga i det
enskilda fallet.

I stort sett vanliga
bostadslånebestämmelser
I huvuddrag följer det nya lånet de vanliga bestämmelserna för statligt
bostadslån till ombyggnad. Det innebär bl a följande:

Det statliga lånets andel av låneunderlaget varierar för olika kategorier
igare. t ex:

Kommun, allmännyttigt
företag

Bostadsrättsförening med
kommunal kontroll

Hyreshus ägt av enskild
person eller enskilt företag

Småhus som ägaren bor
i själv

Malligt
bostadslån

30 7,

29 7c

22 7c

25 7c

bottenlån inom
låneunderlaget

70 7(

70 7c

70 7c

70 7c

egen insats inom
lånen nderlaget

-

1 7(

8 7c

5 7c

För finansiering av åtgärder mot för hög radondotterhalt, liksom för
andra ombyggnader, måste man alltså som regel söka bottenlån i en bank
eller något annat kreditinstitut. Den som har fått slutligt lån beviljat ska
dock normalt inte ha någon svårighet att få bnttcnlån.

Av uppställningen framgår också att låntagaren i de flesta fall måste
bidra med en egen insats som en del av låneunderlaget. Dessutom kan det
tillkomma kostnader utanför låneunderlaget, d v s kostnader som länsbo-
stadsnämnden enligt gällande bestämmelser inte kan godkänna som grund
för det statliga lånet.

Vid mindre ombyggnader är den statliga delen av låneunderlaget större
än den procentsats som redovisas i uppställningen ovan (s k automatisk
fördjupning av lånet). För småhus, som ägaren bor i. fördjupas lånet
automatiskt om låneunderlaget är högst 25 000 kr. så att statligt lån ges till

Låneunderlaget är det belopp som
länsbostadsnämnden enligt gällan-
de bestämmelser räknar fram som
grund för hur stort det statliga lånet
kan bli.
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9.*> procent av låneunderlaget. För flerbostadshus är motsvarande grans
1(K) (XH) kr. och lånet kan täcka upp till HM) procent av läneunderlaget.

Eftersom lånet i regel betalas ut törst när tullbyggnadsarbetena är
slutförda, måste kostnaderna under själva ombyggnadstiden täckas med
bvggnadskreditiv.

Särskilda föreskrifter för radonlån
Vid större ombyggnader kan åtgärderna för att sänka radondotterhalten
ingå som ett led i övriga ombyggnadsåtgärder, och bostadslån lämnas da
på sedvanliga villkor. I övriga tall gäller följande särskilda föreskrifter.

För radonlån gäller inte bestämmelserna att ombyggnaden ska leda till
"väsentligt ökat bostadsvärde" och minst till "lägsta godtagbara stan-
dard". I bostadsstyrelsens föreskrifter till bostadsfinansieringsförordning-
en (BFF) finns dessutom följande speciella bestämmelser för radonian:

1. Som säkerhet för radonlån kan inteckning med sämre förmånsrätt än
den som vanligen gäller för bostadslän till ombyggnad godtas, om
inteckningen ändå kan anses utgöra godtagbar säkerhet (BFF § 9 och
§ 33).

2. Lägsta godtagbara kostnad som berättigar till län är 7 000 kronor (BFF
§ 9).

3. Amorteringstidens längd beror på arbetenas omfattning. Längsta amor-
teringstid är dock 20 är. Vid kombination av olika länetyper bör
amorteringstiden sättas lika för alla delar (BFF 8 9 och § 39>.

4. Räntebidrag lämnas pä den del av läneunderlaget som ligger över
25 000 kr. Detta gäller såväl småhus som flerbostadshus (BFF § 9).

5. Det s k markvillkoret gäller inte. Inte heller gäller bestämmelsen alt
huset om möjligt skall anslutas till fjärrvärmeanläggning eller någon
annan kollektiv vänneanläggning (BFF § 9 och § 9a).

6. Kostnaderna för mark enligt § 24 BFF inräknas i laneunderlagct endast
om åtgärderna mot radondotterstrålningen utförs i samhand med övrig
ombyggnad. Detta gäller dock inte om den övriga ombyggnaden avser
enbart energibesparande åtgärder (BFF § 9).

7. För alla statliga bostadslån gäller i princip villkoret att arbetena inte far
börja förrän länsbostadsnämnden har fattat lånebeslut. Radonlänet är
undantaget från detta villkor, men endast om följande tre förutsättning-
ar är uppfyllda:
att enbart radonlån beviljas för åtgärderna.
att låneunderlaget är högst 25 (KM) kronor och
att förmedlingsorganet har tillstyrkt ansökan (BFF $ 9 och § 20).

9. Om åtgärderna blir mycket omfattande och kostsamma kan bostadslå-
net, motsvarande den del av låneunderlaget som ligger över 25 000
kronor, helt eller delvis göras ränte- och amorteringsfritt under högst
fem år, räknat från halvårsskiftet närmast efter lånets utbetalning. För
småhus blir detta aktuellt bara i undantagsfall då omfattande byggnads-
tekniska åtgärder eller markarbeten behövs (BFF § 9 och § 43a).

Länsbostadsnämndens beslut kan överklagas hos bostadsstyrelsen.
Ytterligare information om bostadslåneregler i allmänhet och regler för
radonlån kan man få hos kommunens förmedlingsorgan för statliga
lån.
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Bilaga 1

Strålningsföreskrifter i
Svensk byggnorm 1980,
PFS 1980:1
Nedan återges strålningsföreskrifterna i SBN 1980 kap 31 Allmänna
hygieniska krav på byggnader och kap 36 Luftkvalitet. Ombvggnadsbes-
tämmelser är betecknade med "Omb:" . Föreskrifter markeras med en
kvadrat till vänster om textraden.

Kap 31 Allmänna hygieniska krav på
byggnader
: 14 Strålning från radioaktiva ämnen (nybyggnad)

: 141 • hn byggnad skall anordnas så. att gammastrålningsnivän i
• utrymmen där personer stadigvarande vistas uppgår till
D högst 50 HR/h.

:I4I1 Gammastrålningsnivån blir tillfredsställande låg om
byggnadsmaterialkraven enligt : 143 innehålls och strål-
ningen från marken avskärmas med en betongkonstruktion
eller tung fyllning av material med låg radioaktivitet.

: 142 Föreskriften om en högsta tillåten radondotterhalt av
70 Bq/m' inomhus enligt 36:41 kan innebära att tekniska
åtgärder behövs mot radontillförsel från mark och hushålls
vatten och att användning av byggnadsmaterial med liten
radonavgångavgång fordras.1)

: 143 • Byggnadsmaterial som används i byggnader där personer
• stadigvarande vistas får inte ha gammaindex eller radium-
• index större än 1,0.

:I43I Till byggnadsmaterial räknas även fyllnadsmaterial och
material i kapillärbrytande och dränerande skikt intill
grundkonstruktioner.

: 144 Gammastrålningsnivå, gammaindex och radiumindex

bestäms enligt metoder fastställda av SP i samråd med SSI.

Omb: 14 Strålning från radioaktiva ämnen (ombyggnad)

0mb:14l Cl Undantag från kravet i :141 får medges.

Omb: 142 Högsta tillåtna radondotterhalt inomhus är enligt 36
Omb:4l 200 Bq/m'.

Omb: 143 • Undantag från kraven i : 143 får medges vad gäller be-
D fintliga material. Dock skall ett lättåtkomligt, starkt radon-
D avgivande fyllnadsmaterial avlägsnas, om så fordras för att
• radondotterhalten i inomhusluften enligt 36 Omb:4l skall
• underskridas.

') Korrigerad lydelse i förhållande ti If PFS 1980:1.
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Lättåtkomlig f\Ilning kan förekomma intill källarväggar

och i vissa fall även i bjälklag och krypulrymmen.

Kap 36 Luftkvalitet
.4 VENTILATION AV BOSTAD (nybyggnad)

:41 Allmänna krav

n Bostäder skall anordnas pa ett sådant sätt samt förses
C med installationer för ventilation som är sa utförda att de
• allmänna kraven enligt :l uppfylls. Installationerna skall
[H kunna tillgodose en kontinuerlig luftväxling (forcerings-
• flöde oräknat) av lägst 0.35 l/s nr lägenhetsyta för en lä-
D genhet i dess helhet.
• Det skall särskilt beaktas att koncentrationen av såväl
• illaluktande som hälsofarliga luftburna utsöndringsproduk-
• ter frän personer och byggnadsmaterial samt av tobaksrök
• skall kunna hällas pa en sädan nivä att sanitär olägenhet inte
G uppstår. Vidare skall beaktas att matos inte sprids frän ett
• matlagningsutrymme till andra rum samt att spridning av
• luftföroreningar frän hygienrum förhindras.
D Bostäder skall anordnas sä. att radondotterhaltens ars-
• medelvärde i inomhusluften i utrymmen där personer sta-
• digv ärande vistas uppgär till högst 70 Bq/nv'.

Radondotterhaltens årsmedelvärde bestäms enligt meto-
der fastställda av SP i samråd med SSI.

:43 Godtaget utförande av självdragsventilation i
enbostadshus

Självdragsventilation enligt SBN 1975 avsnitt 36:43 god-
tas i enbostadshus. även om föreskrivna krav pä en lägsta
luftväxling inte kommer att uppfyllas under alla väderleks-
förhållanden. Detta innebär att nedan angivna specifika-
tioner a)-c) godtas för självdragsventilation i enbostads-
hus.* Kravet pa en högsta medgiven radondotterhalt kan
dock innebära att självdragsventilation inte kan godtas.

Omb:4 VENTILATION AV BOSTAD (ombyggnad)

Omb:41 Allmänna krav

• Bostäder skall anordnas så. att radondotterhaltens års-
• medelvärde i inomhusluften i utrymmen där personer sta-
D digvarande vistas uppgår till högst 2(X) Bq/m'. Undantag
• medges om halten inte kan bringas ned under detta värde
• enbart genom ökad luftomsättning och åtgärder enligt 31
D omb:l4.

Kravet på en högsta genomsnittlig radondottcrhalt av
200 Bq/m' kan innebära att en högre luftomsättning än vad
som anges i :42 fordras. Dock skall kraven på bl a luft-
hastighet i kap 35 beaktas. Beträffande mätmetoder. se:4l.
Kravet pä en högsta genomsnittlig radondotterhalt kan inne-
bära att en självdragsventilation måste ersättas med en
fläktventilation.

*) I princip samma lydelse sum i SBN ll>7.V men texten har språkligt bearbetats Den återges inte i
delta utdrag
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Bilaga 2

Utdrag ur förslag till
kommentarer till
Svensk byggnorm 1980
Kommentarerna till strålningsföreskrifterna i Svensk byggnorm ll)X0 in-
nehåller bl a uppgifter om mätning av gammastralningsniva. byggnadsma-
terials gamma- oeh radiumindex och radondotterhalt. samt rekommenda-
tioner tor hur resultaten trän mätning av radondotterhalt bör utvärderas.

Nedan är ett utdrag ur ett förslag till nämnda kommentarer. Några större
principiella förändringar av här återgivna kommentarförslag torde inte
komma att ske vid den slutliga bearbetningen

Kap 31 Allmänna hygieniska krav på
byggnader
31:14 STRÅLNING KRAN RADIOAKTIVA ÄMNKN

31:143 K

Kraven pä högsta tillåtna gamma- och radiumindex har tillkommit för alt
hindra att byggnadsmaterial med särskilt hög radioaktivitet används i
byggnader. Materialindexen avser här indexen för det färdiga materialet.
Delmaterial som utgör en mindre andel av det färdiga materialet far
således ha högre gamma- och radiumindex.

CK CR, Cn,
Gammaindex = ->- • 1.0

10 000 1 (KM) 7(M)

Radiumindex ~ • 1.0
2(H)

där CK. CRJ och Cn, är koncentrationen av kalium - 40. radium - 226
respektive torium - 232. uttryckt i Bq/kg a\ materialet

Byggnadsmaterial med gamma- eller radiumindex större än 1.0 kan an-
vändas i utrymmen där personer inte stadigvarande vistas. Sådana an-
vändningsområden kan t ex vara yttertaksbeklädnad, yttertrappor och
socklar.

31:144 K

Metodbeskrivningar för mätning av gammastralningsniva och byggnads-
materials gamma- och radiumindex är under utarbetande. Metodbeskriv-
ningar hålls tillgängliga av SP i Boras.

Kn gammastralningsmätare kan ge stora mätfel om den inte är kalibre-
rad. SP i Boras k^n ge upplysningar om kalibreringsmöjligheter.

Mätning av byggnadsmaterials gamma- och radiumindex kräver spe-
ciell utrustning.
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Försök pågår med att ta fram en metod för kontroll av gamma- och
radiumindex hos obrutet t>ch brutet material i berg- och grustäkter med
användning av gammaspektrometer.

Kap 36 Luftkvalitet
36:41 K

ALLMÄNNA KRAV

RADONDOTTERHALT

Radondottcrhalten bör mätas när det finns anledning att misstänka att
radondotterhalten kan vara högre än 70 Bq/m3 - d v s när byggnadsmate-
rial med högt radiumindex används i stor omfattning i en byggnad, när
byggnaden står på starkt radioaktiv mark. när fyllningar misstänks ha högt
radiumindex eller när hushållsvatten misstänks ha högt radoninnehåll.
Risken härför är stor främst i byggnader som uppförs på eller i närheten av
sådant område som på GEO-strålningskarta markerats som område med
risk för hög markstrålning. Hus med självdragsventilation bör i första
hand kontrolleras.

I grupper med lika fler- eller enfamiljshus kan mätning i en första
omgång utföras i 10-20 ck av husen. Utifrån erhållna mätresultat får
överväganden om eventuella vidare mätningar göras.

Enligt 36:41 skall bostäder anordnas så att radondotterhaltcns årsme-
delvärde i inomhusluften i utrymmen där personer stadigvarande vistas
uppgår till högst 70 Bq/m3. Med radondotterhaltens årsmedelvärde avses
medelvärdet för en lägenhet eller, om lägenheterna har fler våningsplan,
medelvärdet för ett våningsplan. Årsmedelvärdet för ett våningsplan be-
stäms med ledning av mätning i minst två bostadsrum.

Samtliga metoder för mätning av radondotterhalt innehåller ett större
eller mindre mätfel. Den största osäkerheten vid beräkning av radondot-
terhaltens årsmedelvärde ligger dock i svårigheten att uppskatta hur luf-
tomsättningen under en kortare mätperiod förhåller sig till medelluftom-
sättningen under året.

Radondotterhaltens årsmedelvärde skall bestämmas enligt av SP i sam-
råd med SSI utarbetad och fastställd metodbeskrivning. För närvarande
(februari 1981) finns följande metodbeskrivningar tillgängliga.

- Bestämning av radondotterhaltens årsmedelvärde i en bostad genom
mätning med spårfilm. SP A2 601. 1980-11-05.

- Metod att mäta radondotterhalt i bostäder med filtermetod. SP A2 602.
1981-01-15

Metodbeskrivningarna finns tillgängliga hos SP. Borås.
Enigt metodbeskrivningarna presenteras resultaten i princip enligt

xå. = Xu ± d (36:41 Ka)
intervall för sannolikt

där x år = årsmedelvärde i Bq/m3 med hänsyn
tagen till förekommande osäkerheter

Xu = uppmätt medelvärde i Bq/m3, som kan innehålla viss korrektion
eller viktning av mätresultaten

d = Osäkerheten i beräkningen av årsmedelvärdet, i ck eller Bq/m3.
Osäkerheter avser dels mätmetodens fel, dels osäkerheter p g a
variationer i luftomsättningen.
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Storleken på d har bedömts vara omkring en standardavvikelse. Bero-
ende på mätmetod och typ av ventilationssystem i det undersökta huset har
d normalt värden på mellan 20 och 50 7c av x... Ibland uttrycks d pä for-
men +di . -d : , dvs "osäkerhetsintervallet" är ej symmetriskt kring det
uppmätta värdet Xu.

Med hänsyn till nämnda osäkerheter och till svårigheterna att noggran-
nare bedöma hälsoriskerna vid olika radondotterhalter bör följande kriteri-
um på. att kravet i 36:41 uppfylls, kunna tillämpas:

x < 70 Bq/m3 om d < 50 7c (36:41 Kb)

Xu + d < ca 100 Bq/m3 om d>50 7c (36:41 Kc)

Om kravet på radondotterhalten enligt dessa kriterier inte uppfylls
vidtas erforderliga åtgärder för att sänka radondotterhalten till högst 70
Bq/m3. Erfordras omfattande åtgärder, som medför oskäliga kostnader
eller föreligger särskilda skäl. bör dock högre värden än 70 Bq/m3 kunna
godtas, men med hänsyn till hälsorisknivån bör radondotterhalten aldrig
vara högre än det ogynnsammaste av följande värden

X u - d < 70 Bq/m3 (36:41 Kd)

Xu + d < 200 Bq/m3 (36:41 Kc)

36 OMB:41 K
ALLMÄNNA KRAV

Radondotterhalt

Radondotterhaltens årsmedelvärde mäts och beräknas enligt av SP i sam-
råd med SSI fastställd metodbeskrivning. Upplysningar om tillgängliga
mätmetoder, mätprinciper m m ges i 36:41 K.

Tolkningen av mätresultat kan göras enligt 36:41 K. varvid kriteriet
för det normala ombyggnadskravet blir

xu < 200 Bq/m3 om d <50 7c (36 omb:41 Ka)

Xu + d < 300 Bq/m3 om d>50 7c (36 omb:4l Kb)

Enligt Omb:41 får undantag från kravet pä högst 200 Bq/m3 medges.
Denna möjlighet till undantag motiveras med att det i vissa fall kan vara
kostsamt att sänka halten till denna nivå. t ex om en ökning av luftomsätt-
ningen ej är tillräcklig utan utbyte av material i stommen eller under hus
måste ske.

Vid sådant undantag bör givetvis gränsvärdet 400 Bq/m3 för sanitär
olägenhet enligt socialstyrelsens kungörelse, SOSFS (M) 1980:71. inte
överskridas.
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Bilaga 3 SOSFS(M)
1980:71

Socialstyrelsens
kungörelse
Socialstyrelsens kungörelse
med råd och anvisningar om åtgärder mot
radon i bostäder;
den 1 september 1980.

Med stöd av 4 § hälsovårdsstadgan (SFS 1958:663) och regeringens
bemyndigande den 26 juni 1980 meddelar socialstyrelsen i samråd med
statens strålskyddsinstitut och efter samråd med statens planverk och
bostadsstyrelsen följande råd och anvisningar till ledning för hälsovårds-
nämndernas befattning med frågor om radon i bostäder.

Råden och anvisningarna syftar till att ge allmän och principiell vägled-
ning beträffande de åtgärder som hälsovårdsnämnderna bör vidta och vilka
bedömningsgrunder som bör tillämpas i detta sammanhang. De utgör en
komplettering av socialstyrelsens råd och anvisningar till 3:e kapitlet i
hälsovårdsstadgan. "Sanitära krav på våra bostäder". Utförlig informa-
tion om förekomst av radon i bostäder och därmed sammanhängande
problem har lämnats i de skrifter som förtecknats i avsnittet "Annat
underlagsmaterial för hälsovårdsnämndens åtgärder".

Kunskapen om den faktiska hälsomässiga betydelsen av exponering för
radon i bostäder är bristfällig och tillgängliga mätmetoder för radonhalten
har besvärande blister i precision och noggrannhet. Likväl har det be-
dömts angeläget att hälsovårdsnämnden uppmärksammar problemen med
höga halter radon i bostäder och söker genomföra de åtgärder som be-
skrivs i föreliggande råd och anvisningar. De hus som har eller kan antas
ha de högsta halterna bör spåras upp, undersökas och bli föremål för
åtgärder i första hand.

Bakgrund

Förhöjda radon- (egentligen radondotter-)halter i bostäder kan bl a bero på
att alunskifferbaserad gasbetong ingår i byggnaden eller att den naturliga
radonhalten i den omgivande marken är särskilt hög eller att radonhaltigt
material använts som fyllning under/vid byggnaden. Vidare kan radioak-
tiviteten i berggrund och jordtäcke ge upphov till radon i grundvatten, som
när det används som hushållsvatten kan avge radon till inomhusluften. I
dessa fall bidrar också i regel otillfredsställande ventilation till höga
radonhalter.

Det beräknas att ca 10 % av bostadsbeståndet är byggt med alunskiffer-
baserad gasbetong som väsentlig del i byggnaden. Om gasbetongen har
särskilt hög radioaktivitet och om ventilationen är låg. kan radondotterhal-
ten inne i byggnaden bli hög. Detta bedöms gälla för någon eller några
promille av hela det svenska byggnadsbeståndet. Andelen hus med särskilt
höga radondotterhalter kan variera avsevärt mellan olika kommuner bero-
ende på - förutom variationer i markens radioaktivitet - lokala byggtradi-
tioncr. bostadsbeståndets ålderssammansättning och tillgången på olika
gasbetongkvaliteter m m.

De stråldoser som kan erhållas från joniserande strålning i byggnader är
så små. att de inte innebär någon risk för akut skadliga hälsoeffekter.
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Emellertid betaras alla stråldosor, hur sina do un ma vara. pa längre sikt
kunna bidra till do samlade riskerna tor utveckling av cancer och når det
gäller radondöttrar lungcancer. Mot denna bakgrund har det av berörda
myndigheter och statsmakterna bedömts angeläget att söka nedbringa
radonhalterna i höstäder med särskilt hög förekomst av radon.

Det har tidigare bedömts vara oklart, om förekomsten av sådana förhöj-
da radonhalter i bostäder varit att betrakta som sanitär olägenhet i hälso-
vårdsstadgans mening och sålunda hälsovårdsnämnden därför hatt anled-
ning att vidta mvndighetsåtgärdor trän donna utgångspunkt.

En av regeringen tillkallad utredningsman utreder de frågor som hänger
sammun med förekomsten av bl a högre halter av radon i bostäder lifter
remissbehandling av ett delbetänkande (Ds Jo 1979:9) frän utrednings-
mannen har regeringen i propositionen 1979/80:97 om åtgärder mot stral-
risker i byggnader föreslagit, att län skall kunna beviljas för t ex ventila-
tionstekniska åtgärder enligt förutsättningar som bestäms av bostadsstyrel-
sen. Utgångspunkten är därvid hälsovårdsnämndens bedömning av huru-
vida sanitär olägenhet föreligger i enlighet med föreliggande råd och
anvisningar. Sådant lån beviljas av det kommunala förmedlingsorganet.
Schablonersättning skall utgå till kommunerna för deras åtgärder beträf-
fande varje fastighet, där man vidtagit effektiva åtgärder för att avhjälpa
sanitär olägenhet och förmedlat lån i sammanhanget. Riksdagen harden 8
maj 1980 godtagit regeringens förslag.

Åtgärder som bör vidtas av hälsovårdsnämnden

/ . Allmän kartläggning och spurning av bostäder med förhöjd radonhalt
Hälsovårdsnämnden bör söka få en allmän överblick över radonproble-

mets omfattning inom kommunen.
De av Sveriges geologiska undersökning upprättade s k GEO-strål-

ningskartorna kan ge indikation på områden där problem med radioaktiv
mark kan föreligga.

Hus uppförda med radioaktiva byggmaterial kan spåras med handgam-
mamätare eller bilburen gammamätare. vilket genomförts i många kom-
muner. Enskilda fastighetsägare och boende torde också uppmärksamma
hälsovårdsnämnden pä att förutsättningar för förhöjda radonhalter kan
föreligga. De olika metoderna för kartläggning och spårning redogörs mer
ingående för i "Strålning i byggnader", rapport från statens planverk,
socialstyrelsen och statens strålskyddsinstitut.

2. Undersökning av den enskilda byggnaden

Sedan hälsovårdsnämnden skaffat sig en allmän kännedom om situatio-
nen inom kommunen, borde byggnader där hög gammastrålning påvisats
eller andra omständigheter motiverar detta undersökas vidare. Sådan un-
dersökning bör omfatta:
- ventilationsundersökning (besiktning och funktionskontroll) avseende

ventilationssystem och luftomsättning
- mätning av gammastrålning från byggnadens olika delar
- mätning av radondotterhalten

Mätning av radondotterhalten kan ske med
- filtermetoden (momentanmätning)
- alfakänslig spårfilm (anges medelvärde under längre tid)
- passiv radonmätare med termolurrinisccnsdosimctcr (TLD) (anger me-

delvärde för radonhalten under längre tid)

I första hand bör byggnader med högt gammavärde och låg luftomsätt-
ning undersökas beträffande radondotterhalten. Radondotterhalten kan för
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närvarande inte beräknas med utgångspunkt från byggnadens gammavär-
den. utan måste bestämmas genom direkt mätning enligt ovan.

Alfakänslig spårfilm är den för närvarande lämpligaste metoden för
spårning genom lätthanterlighet och stor kapacitet. På grund av osäkerhe-
ter i spårfilmmetoden kan det i intervallet 200-600 becquerel/m' vara
svårt att avgöra om sanitär olägenhet föreligger eller inte. I sädana fall kan
mätning med passiv radonmätare eller upprepad spårfilmsmätning vara
lämplig. Filtermetoden, som ger momentan värden, är mindre lämplig att
använda i byggnader där ventilationen varierar betydligt, t ex vid själv-
dragsventilation. Metoden kan dock användas om upprepade mätningar
görs.

Statens provningsanstalt i Borås (tel 033-10 20 00) utarbetar detaljera-
de metodbeskrivningar för de olika mätmetoderna och kan informera om
vem som kan utföra mätningar åt hälsovårdsnämnden.

Provningsanstalten och andra konsulter anger på grundval av genom-
förda mätningar beräknat årsmedelvärde vid mätning av radon och radon-
dotterhalt.

Länsläkarorganisationerna kan ge råd och upplysningar i fråga om
radon i bostäder och i vissa fall också låna ut handgammamätare.

3. Åtgärder vid fastställd sanitär olägenhet

Åtgärder för att undanröja sanitär olägenhet genom hög radonhalt i bostä-
der är bl a förbättring av ventilationen i hus med låg luftomsättning och
utbyte av lättåtkomlig, starkt radioaktiv fyllning i bjälklag och intill
grundmurar. Om radonhalten i marken är hög kan en tätning av golv på
mark och källarmurar vara en lämplig åtgärd.

Ofta torde åtgärder för att säkerställa den minimiventilation som krävs
enligt byggnadsbestämmelser eller hälsovårdsstadgan vara tillfyllest. I
andra fall kan t ex ventilationssystemet behöva byggas om eller bytas ut.
Därvid kan. enligt bostadsstyrelsens bestämmelser, särskilda lån beviljas
genom det kommunala förmedlingsorganet. Propositionen om strålrisker i
byggnader anger att det kan vara lämpligt att anordningar för värmeåter-
vinning installeras för att hålla energiförbrukningen nere i de fall radon-
dotterhalten måste sänkas genom hög ventilation.

Sedan åtgärder vidtagits bör hälsovårdsnämnden i tveksamma fall ge-
nom förnyad mätning av radonhalten säkerställa, att åtgärderna haft av-
sedd effekt och att den sanitära olägenheten sålunda undanröjts.

Även i de fall uppmätta halter inte fullt når upp till den nivå som kan
betraktas som sanitär olägenhet, bör fastighetsägaren rekommenderas att
säkerställa att ventilationen fungerar enligt fastlagda minimikrav i bygg-
nadsbestämmelserna och hälsovårdsstadgan.

Bedömningsgrund för sanitär olägenhet

Sanitär olägenhet i bostad får anses föreligga när radondotterhalten i
utrymmen där boende stadigvarande vistas överstiger 400 becquerel/m'
beräknat som årsmedelvärde.

Samverkan med andra kommunala organ

Hälsovårdsnämnderna erinras om angelägenheten av nära samarbete med
byggnadsnämnden och det kommunala förmedlingsorganet vid sh.a åtgär-
der med anledning av misstanke om sanitär olägenhet till följd av hög
radondotterhalt i bostäder.

Annat underlagsmaterial för hälsovårdsnämndens åtgärder

Information om kontroll av radondottcrhalten i hus. Ingemar Samuelsson.

80



Statens provningsanstalt. Laboratoriet för byggnadsfysik. Box 857.
501 15 Borås, tel: 033-10 20 00.

Strålning i byggnader, rapport trän planverket, socialstyrelsen, sträls-
kyddsinistitutet. (Planerad utgivning hösten 19X0).

Ett försök att spåra radonhus i Uppsala kommun. Delrapport 1979.
Wahren. Mäkitalo. Persson. Svensson.

Prop 1979/80:97 om åtgärder mot stralrisker i byggnader (innehåller
även Ds Jo 1979:9. PM frän radonutredningen).

Civilutskottets betänkande 1979/80:28.
Jordbruksutskottets betänkande 1979/80:38.
Bostadsstyrelsen. BOFS 1980:18. 19. 22. 33. 42. 43.
Svensk byggnorm med kommentarer.
Statens provningsanstalts metodbeskrivningar.

Westerholm.Alsén, RinJer. Skjönberg1. Email (Byrå SN I)

1 (föredragande)

Bilaga 4

Radon i bostäder
- cirkulär från socialstyrelsen efter
samråd med statens strålskyddsinstitut,
statens planverk, bostadsstyrelsen och
statens provningsanstalt

Socialstyrelsen har efter regeringens bemyndigande i juni 1980 i samråd
med statens strålskyddsinstitut och efter samråd med statens planverk och
bostadsstyrelsen med stöd av 4 § hälsovårdsstadgan (1958:663) meddelat
råd och anvisningar om åtgärder mot radon i bostäder SOSFS (M)
1980:71.

Detta cirkulär avser att ge kompletterande information till socialstyrel-
sens kungörelse 1980:71.

I många kommuner råder det osäkerhet om i vilken utsträckning mät-
ning av radon i bostäder skall genomföras och på vilket sätt man bör gå
tillväga. I detta cirkulär ges några kommentarer till spårning/urval och
mätning/undersökning av hus samt till begreppet årsmedelvärde.

1. Allmän kartläggning och spår ning av
bostäder

Enligt socialstyrelsens kungörelse bör hälsovårdsnämnden få en allmän
överblick över radonproblemets omfattning inom kommunen.

För att få denna överblick kan man använda många informationskällor
som t ex anmälningar från allmänheten, byggnadsnämndens handlingar.
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GEO-strålningskartor, energibesiktningar av hus och uppgitt om husets
ålder.

Hus med risk för förhöjd radondotterhalt kan också "indirekt" spåras
med handgammamätare eller bilburen gammamätare. Något gränsvärde
för gammastrålningen vid sådan mätning under vilket fortsatta mätning-
ar/undersökningar inte behöver genomföras kan för närvarande inte fast-
ställas.

2. Urval av hus i vilka radonmätning bör
genomföras

Vid urval av hus. i vilka risken är störst för höga radondotterhalter och i
vilka mätningar av radondotterhalten i första hand bör göras, bör man
främst ta hänsyn till följande faktorer:

- hög gammastrålning från fasaden (bilburna mätningar)
- hög gammastrålning från starkt radioaktiv mark
- hög gammastrålning inomhus från blågrå lättbetong i ytterväggar, in-

nerväggar och bjälklag
- bjälklagsfyllning inomhus av blågrå lättbetongkross eller rödfyr

låg luftomsättning, som främst förekommer i självdragshus

Genomförda bilburna gammamätningar har visat att i hus med högre
radondotterhalter än 400 Bq/m3 har gammavärdet på fasadm / regel legat
högre än 40nR/h. Detta gäller dock ej om t ex fasadbeklädnaden utgörs
av tegel eller mexisten som verkar avskärmande vid mätning av gamma-
strålning.

Det kan här nämnas att de mätningar som genomförts hittills visar att
det framför allt är i småhus med höga gammavärden och dålig ventilation
samt småhus på kraftigt radioaktiv mark som sä höga radondotterhalter
uppmäts att sanitär olägenhet föreligger.

Radioaktivitet i mark och vatten

De s k GEO-strålningskartorna indikerar områden med särskilt iadioaktiv
mark vilken kan ge upphov till förhöjda radondotterhalter i inornhusluften
i vissa områden i landet. I berörda kommuner bör de hus som ligger i de
mest utsatta områdena enligt GEO-strålningskartorna mätas/undersökas i
första hand. I vissa områden kan radon i mark och berggrund ge upphov
till förhöjd radonhalt i grundvattnet. När detta används som hushållsvatten
kan det bidra till förhöjda radondotterhalter i inornhusluften genom att en
del av radonet avgår från vattnet.

Undersökningar pågår för att ta fram metoder för att fastställa samband
mellan markens radioaktivitet och trolig radondotterhalt i bostaden.

Undersökning av den enskilda byggnaden

Vid undersökning av den enskilda byggnaden bör ventilationsundersök-
ning och/eller mätning av gammastrålning från byggnadens olika delar
genomföras.

Beträffande ventilationen bör i första hand klarläggas om huset har
självdrags- eller fläktventilation. Vidare bör man l.ontrollera att ventila-
tionen fungerar på avsett sätt i enlighet med byggnadsstadgan och hälso-
vårdsstadgan. Här bör understrykas att det inte är fråga om att genomgå-
ende mäta ventilationen i samtliga hus som undersöks utan att kontrollera
att det t ex finns till- och frånluftsdon samt att ventilationskanalerna är
öppna och täta. 1 hus med fläktstyrd ventilation kan det vara enkelt och
lämpligt att genomföra flödesmätning.

När det gäller att välja ut de hus i vilka mätning av radon- eller
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radondotterhalten skall göras bör återigen framhållas att de hus som
misstänks ha de högsta radondotterhalterna blir toremål för åtgärder i
första hand.

3. Mätning av radondotterhalten
De tre mätmetoder som anges i kungörelsen, dvs

- filtermetoden (momentanmätning av radondotterhalten)
- alfakänslig spärfilm (anger genomsnittligt värde för längre tid för ra-

don- och radondotterhalt. Ur detta värde bestäms radondotterhalten.)
- passiv radonmäture med tennoluminiscensdosimeter (TLD. anger ge-

nomsnittligt värde för radonhalten under längre tid. Radondotterhalten
bestäms ur radonhalten.)

är i och för sig behäftade med vissa osäkerheter men måste tills vidare
användas för att fastställa om sanitär olägenhet föreligger eller ej.

Metodbeskrivningar för dessa tre metoder är utarbetade/utarbetas av
statens provningsanstalt i Boras i samarbete med strålskyddsinstitutet.

4. Tolkning av årsmedelvärdet
Enligt socialstyrelsens kungörelse föreligger sanitär olägenhet om radon-
dotterhalten överstiger 400 Bq/m3 som årsmedelvärde.

För de tre metoder som för närvarande kan användas vid mätning av
radondotterhalten gäller följande.

• Uppskattningen av årsmedelvärdet är behäftat med viss osäkerhet.
• Osäkerheten ligger dels hos metoderna och dels i bedömningen av om

ventilationen är normal.
• Som värde vid bedömning av om sanitär olägenhet föreligger eller ej

gäller det årsmedelvärde som mätts och beräknats enligt metodbeskriv-
ning utarbetad av statess provningsanstalt. Det årsmedelvärde som
;mges i mätprotokoll frän mätning utförd enligt metodbeskrivning bör
vara utgångspunkt för hälsovårdsnämndens ställningstagande till om
sanitär olägenhet föreligger eller ej.

• Det verkliga värdet i hus med självdragsventilation kan under normala
omständigheter avvika från det beräknade årsmedelvärdet med upp till
40 c/( på grund av de osäkerhetsfaktorer som nämnts ovan.

• Detta innebär att man måste acceptera en viss osäkerhet i värdena runt
400 Bq/m3. De mest utsatta husen i vilka det ur hälsoskyddssynpunkt är
mest angeläget att vidta åtgärder för att nedbringa radondotterhalten
kommer dock att urskiljas trots denna osäkerhet.

5. Ytterligare information
I radonutredningens regi bedrivs på regeringens uppdrag forsknings- och
utvecklingsarbete för att ytterligare belysa eventuella risker i samband
med exponering för radon i bostäder. Utveckling av förbättrade metoder
för spårning och urval av spårade (misstänkta) radonhus samt för mätning
av radondotterhalten pågår också. Bl v görs försök med att ta IVam riktlin-
jer fö: -i i nlika typer av hus bör riskklassificeras samt hur man med
utgångspunkt i riskklassificeringen bör gå vidare med lämplig undersök-
ning/mätning.

Det är statsmakternas itentioner att man vid hälsovårdsnämnderna
samtidigt som denna forsknings- och utvecklingsverksamhet pågår, spårar
upp och åtgärdar de mest utsatta husen i kommunerna.

D;t bör framhållas att den tidigare nämnda osäkerheten i metoderna
sannolikt kommer att bestå under läng tid framöver. Trots denna osäkerhet
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kommer de mätresultat som man hittills har lått tram och som nu kommer
att tas fram, så vitt man kan bedöma, att Uuga som beslutsunderlag under
överblickbar tid. Det är tänkbart att man efter hand som spårningsarbetet
fortsätter kan formulera något enklare och säkrare urvalskriterier enligt
vilka "riskhus" kan urskiljas.

För ytterligare information hänvisas till rapporten "Strålning i byggna-
der" från statens planverk, socialstyrelsen och statens strålskyddsinstitut
(planerad utgivning under hösten 1980).

Bilaga

Planverkets bestämmelser om radon i bostäder vid ny- och
ombyggnad

Vid sådan ändring av byggnad (ombyggnad m m) som avses i byggnads-
stadgans § 48a får enligt Svensk Byggnorm. PFS 1980:1. vars strålnings-
bestämmelser träder i kraft den I januari 1981. radondotterhalten efter
ombyggnad uppgå till högst 200 Bq/m3. Syftet härmed är att man. när
ombyggnad ändock genomförs, med enkla åtgärder skall sänka radondot-
terhalten till ett rimligt lågt värde. För att undvika krav på t ex rivning av
bärande väggar av material med hög radioaktivitet, utgrävning av material
under hus och andra omfattande åtgärder medges att halten får överstiga
200 Bq/m3. om den ej kan sänkas till detta värde medelst enkla åtgärder.

Vid nybyggnad anges i Svensk Byggnorm att radondotterhalten får
uppgå till högst 70 Bq/m3, att gammastrålningen får uppgå till högst 50
nR/h och att använda byggnadsmaterials radioaktivitet begränsas genom
s k gamma- och radiumindex. Syftet härmed är att tillse att nya tyggnadcr
inte uppförs på kraftigt radioaktiv mark utan skyddsåtgärder, att kraftigt
radioaktivt byggnadsmaterial ej används och att radontillförseln från hus-
hållsvatten begränsas. Detta kan åstadkommas med enkla åtgärder. Plan-
verket har rekommenderat att behovet av skyddsåtgärder skall klarläggas
vid planläggning av bebyggelse och vid prövning av byggnadslov för
nybyggnader inom geografiska områden, inom vilka strålningen från
marken kan misstänkas vara minst 30</R/h enligt SGUs GEO-strålnings-
kartor eller andra undersökningar. (Se vidare Aktuellt från planverket nr
4. 1980).

Bostadsstyrelsens låneregler

Bostadsstyrelsen har i sina bestämmelser i BOFS 1980:18. 19, 22. 33. 42
och 43 gett regler för "radonlån" till bostadshus, i vilka sanitär olägenhet
på grund av höga radondotterhalter föreligger enligt SOSFS (M) 1980:"!
och i vilka åtgärder mot hög radondotterhalt skall vidtas vid ombyggnad
enligt Svensk Byggnorm. PFS 1980:1.

84



Bilaga 5

Metoder för undersök-
ning av gammastrålning
och radonavgäng från
mark
För att bedöma hur stor risken är för att radon från marken skall tränga in i
byggnader oeh i dem ge höga radonhalter i inomhusluften. behövs under-
sökningar i syfte att uppskatta radonavgången från marken. I denna bilaga
beskrivs metoder och instrument för dessa undersökningar.

Sambanden mellan berggrundens och jordlagrens radiumhalt. radonhal-
ten i jordluften, radonavgången från markytan och radoninträngningen i
byggnader är beroende av en mängd faktorer. Dessa är bl a förekomsten
av grundvatten, fuktigheten i jorden, porositeten i berggrunden, jordla-
gren och byggnadsmaterialet men även transportavstånd för radonet och
lufttrycket. Sambanden är svåra att undersöka och fastställa. Hittills utförd
forskning har främst gjorts för uranprospektering och resultaten kan inte
direkt tillämpas på byggnader. Radonutredningen har av denna anledning
tagit initiativ till program dels för testning av mätmetoder, dels för lång-
siktig forskning rörande problem kring transport av radon. Den första
rapporten från testningen av mätmetoder kommer att föreligga i början av
1981.

Från undersökningar i utlandet och i Sverige vet man at! hög uranhalt
och följdaktligen också hög radiumhalt i berggrunden och/eller jordlagren
kan förorsaka hög radonhalt i jordluften. Därmed ökar risken för att radon
som avgår från marken skall tränga in i byggnader. Så är fallet i F.kedalen
vid Tidaholm, där de hus som har hög radonhalt i inomhusluften är
byggda på en fyllning av bränd alunskiffer (rödfyr) eller på mark som
innehåller fragment av alunskiffer. Denna alunskiffer har en uranhalt av
2(X)-3OO gram uran per ton skiffer.

Att sambandet mellan uranhalt och hög radonavgång inte är helt enkelt
visar bl a mätningar som utförts vid statens strålskyddsinstitut. Av dessa
framgår att radonavgången från en granit i Göteborgstrakten är lika stor
som radonavgången från ovittrad alunskiffer i Ranstad och detta trots att
granitens uranhalt endast är 16-20 gram per ton. medan alunskifferns
uranhalt är ca 300 gram per ton. Skillnaden i radonavgång beror i detta fall
på att graniten är en relativt gasgenomsläpplig bergart där uranmineralen
sitter som exponerade enskilda korn. Skiffern däremot är en tät eller
mycket tät bergart där uranet sitter bundet till och omgivet av organiskt
material vilket sannolikt fungerar som ett hinder för radonets avgång.

I områden där SGU:s GEO-strålningskartor indikerar förekomster av
alunskiffer eller graniter med hög radioaktivitet eller det finns andra
indicier på förhöjd radioaktivitet behövs i första hand undersökningar för
att närmare avgränsa de markområden där radioaktiviteten är särskilt hög.
Radonutredningen har föreslagit ett provisoriskt gränsvärde för mark gäl-
lardc risk för onormalt hög radonavgång och relaterat detta till markens
gammastrålning. Gränsen är 30 //R/h (mikroröntgen per timme). Att
gränsvärdet angivits s' ' gammastrålning beror på att det ska vara möjligt
att mäta med enkla handinstrument. Visserligen vore det riktigare att
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gränsvärdet angavs som högsta tillåtna radonavgang pä grundiäggnings-
djupet utan att särskilda bvggnadstekniska åtgärder behövde vidtas. Dock
är mätningar av radonavgängen svåra att utföra; nuvarande mätkapacitet är
liten och resultaten är svårtolkade. De är därför inte lämpliga att använda
lör avgränsning av områden med hög radioaktivitet.

Mätning av gammastrålning
För att mäta gammastrålningen används handburna siintillonwterinstru-
ment som väger 2-3 kilo. Instrumenten är uppbyggda kring en kristall av
Nal (TI) (talliumaktiverad natriumjodid). Kristallen har en förmåga att
scintillera, d v s utsända ljusblixtar när den träffas av gammastrålningen.
Ljusblixtarna registreras i en fotomultiplikator sinn omvandlar signalerna
till mätbara pulser vars styrka kan avläsas på ett visarinstrument. Ju
intensivare gammastrålning som träffar kristallen desto större utslag. Den
uppmätta gammastrålningen anges vanligen i enheten«R/h (mikroröntgen
per timme).

Seintillometern är ett känsligt instrument som är avpassat för att mäta
gammastrålning i de strålnivåer som förekommer i naturen. Den är robust
och slagtålig men behöver årlig översyn för bl a kalibrering.

Med seintillometern kan gammasträlningen mätas kontinuerligt eller
punktvis i ett rutnätsystem. Vid kontinuerlig mätning erhålls ett genom-
snittsvärde för varje undersökt delområde, häll eller jordlager. Mätningar-
na bör utföras så att de ger information om gammasträlningen i marken pä
det djup från vilken radon kan transporteras till de blivande husgrunderna.
Mätningarna utförs samtidigt med geologiska obsenationer. Därvid till-
ämpas normala geologiska karteringsmetoder och resultaten frän mätning-
arna sammanvägs med de geologiska observationerna till en noggrann
bedömning av områdets radioaktivitet - ett kvalificerat geologiskt arbete.

För att bedöma jordarternas och berggrundens uppbyggnad under
markytan kan observationer och mätningar i befintliga gropar, brunnar
och skärningar vara till hjälp. I områden där jordtäcket är tjockt blir
bedömningar av radioaktiviteten i djupare liggande jordlager eller i berg-
grunden mycket svåra att göra. Än svårare är det att avgränsa områden
med hög radioaktivitet. För att kunna göra detta kan strålningen behöva
mätas i för ändamålet grävda gropar eller gjorda borrhål. För att mäta
strålningen i groparna kan scintillometer användas, men hänsyn måste tas
till den annorlunda mätgeometrin. Föi att mäta i borrhål behövs särskild
utrustning, så kallade gamma-loggar, som sänks ner i borrhålen. Även
loggarna mäter gammastrålningen i enheten //R/h. För kalibrering av
loggarna används särskild kalibreringsutrustning; i Sverige finns sådan vid
SGU:s laboratorium i Mala.

I granitområden är det viktigt att känna till uran (radium), torium och
kaliumhalterna. Hög gammastrålning från graniten kan bero pä hög tori-
umhalt. vilket dock sannolikt inte utgör något problem, eftersom det radon
som bildas vid sönderfall av radium i toriumscrien har så kort livslängd att
det till största delen sönderfaller innan det hinner tränga in i byggnaderna.

För att bestämma uran- (radium-), torium- och kaliumhalterna kan
gammaspektrometrar användas. Dessa kan skilja på karakteristisk gam-
mastrålning från uran (radium) respektive torium och kalium. Gammas-
pektrometern är ett bärbart instrument och mätningarna kan utföras direkt i
fält. Detta är en fördel eftersom mätningarna utförs på en relativt stor
mängd material (ca 500 kg). Eventuella inhomogeniteter i den undersökta
berggrunden eller jordlagret är av mindre betydelse än vid provtagning för
kemisk analys. Mätningarna går fort att utföra och varje bestämning av
halterna tar några minuter.

arnrq d» ^T-n^'-a'^ing 'rå" "a
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Mätning av radon
I områden med förhöjd radioaktivitet i marken, antingen vid markytan
elld i djupare liggande lager, behövs mätningar för att undersöka radon-
halten i jordluften. Helst borde undersökningarna gälla radonavgången
från den berggrund eller det jordlager som kommer att utgöra den fram-
grävd» eller framschaktade ytan under den blivande byggnaden. Fn sådan
mätning kan dock bli svår att utföra innan grundberedningen är färdig och
även då är nuvarande mätmetoder omständiga och mätresultaten osäkra.
Alltså får man i första hand bedöma risken för hög radonavgäng genom att
utföra mätningar av radonhalten i marken eller genom att bestämma
radonavgången på provtaget material I det senare fallet erhålls ett mått på
den maximala radonavgången från en jordart eller bergart: man bestämmer
jordartens eller bergartens radonpotential.

Som tidigare berörts är det flera faktorer som påverkar resultaten från
radonmätningarna. Särskilt viktiga faktorer är fuktigheten i jorden, grund-
vattnet och lufttrycket. Om marken är frusen eller snötäckt bör mätningar
överhuvudtaget inte utföras eftersom det tjälade lagret och snön hindrar
transport av radon.

Inom ett begränsat mätområde, som t ex under en husgrund, kan radon-
halterna i jordluften variera kraftigt (med en faktor 6(?)) varför mätningar-
na måste utföras i flera punkter för att ett korrekt genomsnittsvärde skall
erhållas. Normal radonhalt i jordluften är I 00O-10 000 Bq/m\ Det högre
värdet avser radonhalten i morän med granitinnehåll. Radonhalterna i
jordluft i alunskiffermorän kan överstiga 1 miljon Bq/m\ Över uranmine-
raliseringar och i andra onormala fall kan radonhalter på över 400 000
Bq/m3 förekomma.

Ovan uppräknade faktorer gör att resultaten frän radonmätningarna inte
direkt kan användas för att ange hur stor risken är för hög radonavgäng

om ett område. För att göra sådana bedömningar fodras en tolkning av
mätresultaten vid vilken dessa ställs i relation till de geologiska förhållan-
dena inom det undersökta området. Exempel på faktorer som måste
beaktas är jordarternas porositet och växlingar i grundvattenståndet.

För fältmätningar av radon används endera:

- långtidsregistrerande metoder varvid mätinstrumenten grävs ner i mar-
ken, placeras i borrhål i marken eller i behållare ovanpå markytan.

- momentana pumpmetoder varvid jordluft genom sönder sugs upp ur
marken eller från behållare placerade ovanpå markytan.

Vid de långtidsregistrerande mätningarna används bl a tor alfastrålning
känslig spårfilm eller halvledardetektorer: vid de momentana pumpmeto-
derna bl ascintillationsdetektorereller jonisationskammare. Såväl mätme-
toder som mätinstrument utvecklas snabbt allt eftersom behovet av ra-
donmätningar växer. Nedan beskrivs de vanligaste metoderna och instru-
menten.

Långtidsregistrerande metoder
Mätningar med alf"okänslig spårfilm innebär att filmen träffas av alfastrål-
ning från radon eller radondöttrar varvid det uppstår ett spår i filmskiktet.
Genom att. efter etsning av filmen, i mikroskop räkna antalet spår per
ytenhet fås ett mått på den radon plus radondotterkoncentrationen som
filmen varit exponerad för. Skyddas filmen med olika filter kan radondött-
rarna hindras från att nå filmen; filmen mäter då enbart radonhalten. Vid
mätning av radonhalten i jordluft grävs filmen ner på önskad nivå i
marken eller placeras i ett borrhål. Mättiden är minst några veckor. För att
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Lfingtidsregistrering av alfasrrålning från radon-
gas i jordluft

med metoden erhålla ett säkert resultat bör minst några mätningar utföras
inom varje tänkt tomtläge. Hur många mätningar som behövs beror bl a på
hur homogent innehållet är av uranförande bergartsfragment i det under-
sökta jordlagret. Kostnaden för denna f i lm är för närvarande 70- I00
kr/film.

Fördelen med filmmetoden är att filmen mäter radonhalten under rela-
tivt lång tid varvid mätresultaten blir mindre känsliga för sådana meteoro-
logiska korttidseffekter som skillnader i lufttryck, vindkänslighet och
nederbörd, vilka har stor inverkan på radonavgången.

Nackdelen med filmen är att den är känslig för fukt i marken (vattend-
roppar på filmen påverkar kraftigt mätresultatet), att metoden har låg
kapacitet och att mätningarna blir dyrbara genom att filmen först skall
placeras ut och sedan hämtas in.

Filmen kan även användas för att mäta radonavgången från markytan
eller från marken i en grävd grop. Därvid placeras den i en behållare som
är ställd på marken och får hänga i denna under 3-4 veckor.

Mätningar med halvledardetektorer bygger på registrering av alfapar-
tiklar som träffar ett metallskikt av t ex litiumdriftad kisel. Vid mätningen
grävs detektorn, som är tubformad med en längd på 35 cm och en
bottendiameter på 5 cm, ner i marken eller placeras i en låda på marken.
Mättiden varierar från några timmar till flera dagar. Detektorns lämplighet
för radonmätningar i detta sammanhang är under utprovning. Kostnaden
per detektor är ca 2 000 kronor.

Fördelen med metoden är att den kan mäta över såväl kortare som
längre tid. Avläsningarna kan ske direkt på instrumentet. Samma instru-
ment kan användas gång på gång.

Nackdelen är att instrumentet är känsligt för fukt. Kapaciteten är låg
genom att detektorn måste grävas ner i marken och kostnaden per instru-
ment gör det dyrbart att skaffa ett tillräckligt antal instrument för att klara
en större mätuppgift.

Momentana pumpmetoder (emanometer)
Mätning med scintillationsdetektorer (emanometer) bygger på att när
alfapartiklar från radon och radondöttrar träffar ett fluorescerande ämne, i
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Matning av radon i jordluft

detta fall /inksulfid. uppstår ljusblixtar (scintillationer) \ilka via ett foto-
multiplikatorrör omvandlas till mätbara elektriska pulser.

Vid mätningen borras sönder ner i marken genom vilka jordluften sugs
upp och in genom en kammare vars insida är täckt av /inksulfid. Alfapar-
tiklar från sönderfallet av radon och radondöttrar i den passerande jordluf-
ten ger upphov till scintillationer varvid ett matt pa radonhalten i jordluf-
ten erhålls. Resultatet kan efter nägon minut avläsas pa ett visarinstru-
ment.

Pä samma sätt kan jordluft sugas in i en jonisationskammarc och
radonhalten i jordluften bestämmas. Jonisationskammaren bestar av en
sluten behållare med två elektroder över vilka det ligger en spänning. När
en alfapartikel kommer in i kammaren bildas |oner som ger upphov till en
mätbar ström.

Fördelen med de momentana pumpmetoderna ar att de har stor kapacitet
och därför är förhållandevis billiga. Per dag kan 30-50 punkter mätas.
vilket gör att mätningen kan utföras med en sådan täthet mellan mätpunk-
terna att ett representativt värde erhåll-..

Nackdelen är att mätningarna inte kan utföras under grundvatten) tan
och att det när marken är fuktig kan vara svart att fa tillräckligt med
jordlutt tör mätning. Mätningarna påverkas även av meteorologiska kort-
tidseffekter. Mätresultatet är starkt beroende av hur mätningarna utförs.
Upprepade mätningar inom ett och samma undersökningsområde visar
sinsemellan god överensstämmelse, men det har vid testmätningar visat
sig svårt att erhålla jämförbara mätresultat frän ett undersökningsområde
till ett annat. Av denna anledning bör punipmätningarnu helst kombineras
med en passiv langtidsregistrerande och kalibrerbar mätmetod, l.n sådan
kombination ger möjligheter (iil att använda pumpmetoden för en relativt
billig och snabb förtätning av antalet undersökta prov punkter.

Radonmätning pä provtaget material sker pa laboratorium med jor.isa-
tionskammarc eller scintilLitionsdclektorcr-. Vid mätningarna förvaras
provet i en sluten luftfvlld behällare. Fran provet avgår radongas som
tillsammans med lutten pumpas in i jonisationskammaren eller detektorn.
Avläst mätvärde utgör ett mätt pa radonavgängen frän ett visst material.
Genom att standardisera mätningarna kan radonav gängen per vtenhel
beräknas. Den anges som Bq/nrs (Beccjuerel per kvadratmeter och se-
kund).

För att göra korrekta beräkningar fordras att intagning av prov materialet
görs på ett riktigt sätt. Detta är svart eftersom uran och radium i såväl
bergarter som jordarter förekommer i mycket laga koncentrationer och
vanligen är inhomogent fördelat. För att i möjligaste man kompensera
detta måste provet vara relativt stort. 3-5 kg. Provet utväljs med en
handburen scintillometer med vars hjälp det går att undvika alltför inho-
mogena prov. d v s sädana i vilka radioaktiviteten är varierande eller
ovanligt låg eller hög.



Bilaga 6

Mätmetoder för kontroll
av strålningsnivåer
i byggnader
(utdrag ur "Information om kontroll av radondotterhalter i hus" . SP-IN-
FO 1980:1. 1980-02-25)

I provningsanstaltens sammanställning av provningsmetoder (vilken tidi-
gare delgetts kommunerna) behandlas alla de metoder som idag finns
tillgängliga. För några metoder har metodbeskrivningar nu tagits fram och
dessa har angetts i denna bilaga. Uppgifterna som ges om bl a metodbe-
skrivningar, firmor som kan utföra mätningar och mätningskostnader kan i
vissa fall vara inaktuella. Avsikten är att kommunförbundet fortlöpande
skall informera om ändringar och tillägg.

Orientering om kontrollmetoder
I följande sammanställning presenteras provningsmetoder med anknytning
till spårning och kontroll av hus med hög radondotterhalt. Metoderna
beskrivs kortfattat med användningsområden och i vissa fall anges nog-
grannhet.

De institutioner eller företag som anges kunna utföra mätningar har
mätutrustning och vissa kunskap om mätmetoder men kan inte alltid
erbjuda mätningar i större omfattning.

Verksamheten är nystartad på de flesta håll. Mätutrustningarna har i
många fall inte kalibrerats. Mätinstitutionerna har därför blivit rekom-
menderade att utföra jämförande mätningar av de mätutrustningar som
används. Statens strålskyddsinstitut (SSI) kan medverka till sädana mät-
ningar vad gäller radon- och radondotterhalter.

Arbetet med metodbeskrivningar pågår. De företag som anges hälls
informerade om detta.

De angivna företagen har utfört jämförande mätningar tillsammans med
SSI. Någon systematisk kalibrering av företagens mätapparatur och kon-
troll av företagens mätmetodik har inte utförts.

Allmänna uppgifter om huset och dess ventilationssystem bör alltid
bifogas mätprotokoll oavsett om mätningen avser garnmastrålning. radon-
eller radondotterhalt. Dessa uppgifter skall användas vid sammanställning
av mätresultatet.

För närvarande diskuteras auktorisation av företag som utför radonmät-
ningar. När sådan auktorisation har genomförts meddelas detta till kom-
munerna.

Statens strålskyddsinstitut har kunskaper om samtliga metoder för mät-
ning av joniserande strålning och medverkar i eller leder forskningsprojekt
inom området. SSI kan däremot inte åta sig rutinuppdrag.

Mätning av gammastrålning från hus
och tomtmark. Bilmätning
Genom att mäta den totala gammaaktiviteten kan man avgöra om material
har hög radioaktivitet eller ej. Metoden kan användas för fjärranalys vid

90



bilburen mätning. Vid mätningen kan man spara hus byggda av alunskit-
ferbaserad 'Tasbetong och hus byggda pä särskilt radioaktiv mark. t ex
områden med alunskiffer och rödfyr.

Normalt utförs mätning från bil upp till ett avstånd av 20-25 m. Vid
större avstånd eller om tveksamhet rader gar man intill husväggen och
mäter med handinstrument.

Alla hus med hög gammastrålning som registreras med bilinstrument
kontrollmäts med handinstrument för att fä information om strälnivä och
andel radioaktivt material i yttervägg.

Mätningarna kan endast utföras av kvalificerad personal.
Metodbeskrivning saknas.

Matrapport

Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- beskrivning av mätinstrument
- karta över husbeständet med tvä kategorier hus markerade, hus med hög

gammastrålning och övriga
- strålnivå för hus med hög gammasträlning
- eventuell information om hög gammastrålning frän tomtmark eller

fyllning.

Värdering

Metoden är lämplig för uppsparning av hus i tätorter. Metoden har stor
kapacitet.

Med hjälp av metoden kan man spara hus med alunskifferbaserad
gasbetong i fasaden. Mätningen kan ge viss information om strålningen
från mellanväggar, bjälklag eller källare. Hus med fasadtegel utanpå
stomme av alunskifferbaserad gasbetong och källare kan undgå upptäckt.

Metoden är snabb och kan användas för kartläggning av hus som helt
eller delvis är byggda av alunskifferbaserad gasbetong eller andra starkt
radioaktiva material.

Mätningen ger inte besked om radondotterhalten inomhus.

Mätningar utförs av

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Box 801
951 2XLULHÄ
tel 0920-976 00

Kapacitet

SGU förfogar över 4 mätbilar. var och en med en kapacitet i tätbebyggelse
av ca I 000 hus per dag.

Kostnad

Hyra för bil med förare och medhjälpare 4 500 (våren I9X I) kr/dag.

Mätning av gammastrålning från material
och mark med handinstrument
Genom att mäta den totala gammaaktiviteten kan man avgöra om ett
byggnadsmaterial kan ha hög radioaktivitet eller ej. Med hjälp av handin-
strument kan man kartlägga förekomsten av radioaktivt material i ytter-
väggar, mellanväggar, källare, bjälklag, bjälklagsfyllningar och tak. Man
kan även kontrollera radioaktiviteten i marken.



Hög gammastrålning behöver inte nödvändigtvis innebära hög radium-
halt i byggmaterialet. Gammastrålningen kan också komma frän andra
naturligt förekommande radioaktiva ämnen. För alunskifferbaserad gasbe-
tong är dock gammastrålnivån ett mått på radiumhalten.

Metodbeskrivning saknas.

Matrapport

Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- beskrivning av mätinstrument
- ritning eller skiss där byggnadsdelar med hör .tioaktivitet är markera-

de
- strålnivå i nR/h och area hos byggnads : • ned hög radioaktivitet
- eventuell information om strålning t'*,. >iiark eller fyllning kring huset
- allmänna uppgifter om huset (b) o!>"udsmaterial. antal våningar, venti-

lationssystem).

Värdering

Metoden kan använda' '.nändig mätning där bilmätning ej lämpligen
kan användas, t ex i . ̂ sbvgd och i stadskärna, för uhändig kontroll i
anslutning till bilnr .ning o.h för invändig kontroll av material. Metoden
ger en god uppfattning om hur hög radioaktiviteten är i olika material.

Vid gammamätning inomhus får man en god uppfattning om både den
allmänna gammastrålningsnivån och andelen blågrå gasbetong eller annat
material med hög radioaktivitet i huset. Därmed kan man få en viss
uppfattning om risken för hög radondotterhalt.

Genom mätning inomhus kan den stora andelen hus med sannolikt låg
nivå radondotterhalt utsorteras och hus i riskzonen utgallras för noggran-
nare mätning av radondotterhalten.

Vid mätning av marken utomhus, under och intill byggnaden, kan man
få en viss uppfattning om risken för sådan radonavgivning från marken
som kan ge hög radondotterhalt inomhus.

Det finns flera olika typer av mätinstrument och alla är inte lämpliga för
användning på detta sätt. Nedanstående institutioner ansvarar för att deras
instrument är lämpliga. Ett sådant väger 2-3 kg och är relativt lätt att
hantera. För att använda instrumentet krävs emellertid introduktion i
hantering och mätteknik.

Mätningar utförs av

Studsvik Energiteknik AB
Fack
611 01 NYKÖPING
tel 0155-800 00

samt konsulter.

Mätinstrument kan hyras från

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Box 801
951 28 LULEÅ
tel 0920-976 00

Kapacitet

Vid kontrollmätning inomhus med handinstrument hinner man normalt
med 6-10 lägenheter om dagen. I flerfamiljshus behöver man normalt inte
mäta i alla lägenheter.
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SGU förfogar över ca 200 hundinstrument. Några av dessa används i
samband med bilmätning. De övriga kan hyras ut tor kortare eller längre
tid.

Studsvik Energiteknik kan hyra ut instrument men normalt utför man
denna mätning i kombination med annan mätning.

Kostnad
SGUs handinstrument kostar 475 kr/vecka eller 1 000 kr/mänad. Priset
inkluderar jämförande mätningar och service av instrumenten.

Studsvik Energiteknik kan hyra ut instrument till en kostnad av 1 000
kr/månad.

Ett lämpligt mätinstrument, som bör vara graderat i i/R/h. kostar ca
12 000 kr. Instrumentet måste fortlöpande genomgå service, kontrolleras
och kalibreras.

Bedömning med hjälp av materialguide
Om andelen material med hög radioaktivitet är stor i en byggnad kan
radondotterhalten i inomhusluften vara hög. Ett sådant material är aluns-
kifferbaserad gasbetong, som har karaktäristisk blägrä färg och porstruk-
tur. Planverket har givit ut en materialguide som i färg visar blågrä
gasbetong med hög radioaktivitet och material som kan förväxlas med
blågrå gasbetong. I guiden redovisas också hur man kan undersöka mate-
rial i byggnaden.

Värdering

Bedömningen av förekomsten av blågrä gasbetong i byggnadsstommen
med hjälp av guiden kan ofta göras av husägaren. Vid behov anlitas nägon
byggnadssakkunnig.

Vid bedömningen av förekomsten av blågrå gasbetong bör man beakta
följande: I en och samma byggnadsdel, t ex en vägg. kan både blägrä.
ljusgrå och vit gasbetong förekomma. Olika byggnadsdelar kan vara
utförda i olika material. Radioaktiviteten hos blågrå gasbetong kan variera
kraftigt, främst beroende på tillverkningsort.

Metoden används för att klargöra om blågrå gasbetong inte förekommer
och för att bedöma om andelen blågrå gasbetong är så stor att ytterligare
undersökningar kan behöva göras

Integrerad mätning av gammastrålning
i bostäder
En gamirastrålningsdosimeter som exponerats under t ex en manad i en
bostad ger ett medelvärde av gammaaktivitcten vid mätpunkten. Ur mät-
värdet kan man bedöma om lägenheten har stor andel radioaktivt material
och därmed kan man preliminärt uppskatta om risk finns för hög radondot-
terhalt.

Metoden är välkänd.
Metoden ger inget besked om radondotterhalten i inomhusluften och

inte heller någon uppfattning om radoninträngning från mark och hushåll-
svatten.

Metodbeskrivning saknas.

Matrapport
Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- mätresultatet uttryckt som absorberad stråldos eller dosckvivalent.



Värdering

Metoden är mindre lämplig. Dess fördelar ligger i att dosimetern är lätt att
använda. Värdet vid mätningen är tveksamt.

Vid bedömning av resultatet måste man ta hänsyn till dosimelems
placering i bostaden. F.tt lågt värde behöver inte betyda att bostaden
saknar radioaktivt material, bara att den allmänna siammasträlningsnivån
vid mätpunkten var låg. Om mätaren skärmas av från en byggnadsdel med
radioaktivt material kommer inte strålningen därifrån att ge något tillskott
till mätvärdet.

Om å andra sidan mätvärdet är högt. indikerar det hög andel radioaktivt
material. I så fall bör noggrannare undersökningar följa.

Dosimetrar kan beställas hos

Studsvik Energiteknik AB
Fack
611 01 NYKÖPING I
tel 0155-800 00

Kapacitet

För närvarande kan Studsvik Energiteknik erbjuda mätningar i en omfatt
ning av I 000 st/månad.

Kostnad

135 kr/mätning.

Mätning av radonhalt med
termoluminiscens dosimeter (TLD)
Konstruktionen består av en cylinder med batteri, torkmedel och filter.
Radongas diffunderar in genom torkmedlet och filtret. Det är således
radonhalten i rumsluften som bestäms.

Radonet i kammaren sönderdelas och mängden radondöttrar mäts. Me-
toden bygger på att de positivt laddade radondöttrarna vandrar i ett
elektriskt fält mot den negativa polen där en TL-dosimeter är placerad.
Radondöttrarna avger strålning som detekteras av TL-dosimetern.

För utvärdering av dosimetrarna krävs komplicerad utrustning.
Normal maltid är två till fvra veckor.
Met( dbeskrivning SP A2 603.

Matrapport

Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- beskrivning av mätpunkternas läge
- mätperiodens början och slut
- uppskattning av om luftomsättningen under mätningen var representativ

för året
- malt radonhalt i Bq/m'
- uppskattat årsmedelvärde av radondotterhalten i Bq/m'

Värdering

Metoden har god noggrannhet och är lämplig för mätning av radonhaltens
medelvärde. Metoden h.ir god kapacitet.

Metodens osäkerhet ligger i omräkningen från mätt radonhalt till radon-



dottcrhalt i rummet och i bedömningen av radondotterhaltens årsmedel-
värde.

Metoden är ännu inte etablerad men undersökningar pågår på olika hull.
Mätningar kan komma till praktiskt bruk först hösten 1980.

Mätning av radondotterhalt med
filtermetod
Luft sugs genom ett filter, varvid radondöttrarna fastnar pa filtret. Radon-
döttrarnas aktivitet kan sedan mätas och luftens radondotterhalt beräknas.
Filtermetoderna är sedan länge etablerade och har använts för fälthruk vid
mätning av radondotterhalt i gruvor.

Metodbeskrivning SP A2 602.

Matrapport
Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- beskrivning av instrument
- ritning eller skiss med mätpunkter
- tidpunkt för mätningen
- vädrr^gsförhållanden 12 timmar före samt under mätningen
- klimatförhållanden 12 timmar före samt under mätningen
- allmänna uppgifter om huset
- allmänna uppgifter om ventilationssystemet
- uppskattning av om luftomsättningen vid mättillfället var representativ

för större delen av året
- mätt radondotterhalt i Bq/m'
- uppskattat årsmedelvärde i Bq/m* (om möjligt)

Värdering
Metoden är lämplig för mätning av radondotterhallen. Den ger ett tämli-
gen noggrannt värde i mätpunkten vid mättillfället. Det är för närvarande
inte möjligt att med ledning av ett eller flera mätresultat vid ett tillfälle
göra en noggrann uppskattning av årsmedelvärdet på grund av de stora
variationerna i radondotterhalt vid olika väderleksförhållanden framförallt
i hus med självdragsventilation.

Metoden är lämplig för de fall att man vill ha ett snabbt värde på
radondotterhalten och man kan få en uppfattning om nivån är hög eller
låg.

Mätvärdet kan användas för en grov uppskattning av årsmedelvärdet om
luftomsättningen före och under mätningen varit normal, mätningen skett
under eldningssäsong och vädring ej sket! 12 timmar före och under
mätningen. Om luftomsättningen före och under mätningen inte varit
normal kan i vissa fall korrektionen göras. I metodbeskrivningen kommer
det att framgå hur dessa korrektioner skall göras. Mätningar vid olika
väderlekstyper ger en uppfattning om n.dondotterhaltens variation i huset
och ger därför ett bättre underlag för uppskattning av årsmedelvärdet.
Upprepade mätningar medför oftast inte att säkerheten i bedömningen
ökar i proportion till kostnaden för mätningarna.

Mätningar kan utföras av
Studsvik Knergiteknik AB
Fack
611 01 NYKÖPING I
tel 0155-800 (K)



Statens provningsanstalt
Box 857
501 15 BORÅS
tel 033-10 20 00

Föreningen GAK
Blötberget 111
771 00 LUDVIKA
tel 0240-370 05

VIAK
Fack
162 10 VÄLLINGBY
tel 08-87 00 80

Tekniska Röntgencentralcn (TRC)
Fack
104 05 STOCKHOLM
tel 08-15 08 80

Sveriges Tekniska Kontrollinstitut (STK)
Box 134
191 22 SOLLENTUNA
tel 08-% 82 20

Radiofysiska institutionen
Umeå universitet
90i 87 UMEÅ
tel 090-16 50 00

Hagconsult
Banérgatan 37
115 22 STOCKHOLM
tel 08-23 37 50

Kapaiitet
Kapaciteten är i hög grad beroende av antalet mätpunkter. Flera företag tar
enstaka prov och utför mätningar efter varandra i flera rum. Andra tar
samtidigt prov i flera rum. Beroende på vilken metod man använder kan
mätning utföras i 4-10 lägenheter per dag. I speciellt gynnsamma fall kan
ännu flera mätningar göras.

Kostnad
200-500 kr per lägenhet. Priset beror i första hand av antalet mätpunkter.

Integrerad mätning av radon- och
radondotterhalt med hjälp av
alfakänslig spårfilm
En alfakänslig spårfilm exponeras under viss tid, normalt tre månader, i en
bostad. Alfastrålningen från radon och radondöttrar ger spår i filmen vilka
framträder vid etsning. Efter etsning av filmen kan antalet spår raknäs. Av-
antalet spår fås ett medelvärde av radon och radondotterhalten under
exponeringstiden.

Metodbeskrivning SP A2 601.
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Matrapport
Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- beskrivning av mätpunktemus läge
- mätperiodens början och slut
- mätvärde i Bq/m3

- uppskattning av om luftomsättningen under mätperioden var representa-
tiv för året

- uppskattat årsmedelvärde av radondotterhalten i Bq/m3.

Värdering
Lämplig metod för mätning av radondotterhaltens medelvärde. Metoden
har stor kapacitet. Filmerna kan skickas per post och kan sättas ut i
lägenheten efter den anvisning som medföljer.

Metoden är under utveckling vad gäller mätning i bostäder och ger
mindre noggranna mätvärden.

Genom att metoden ger ett medelvärde av radondotterhalten under
relativt lång tid bör den dock kunna ge en förhållandevis god bild av den
genomsnittliga radondotterhalten i ett hus. Vid bedömning av resultatet
måste hänsyn tas till vid vilken årstid mätningen utförts så att man kan
uppskatta radondotterhaltens medelvärde under året.

En utvärdering av hur mätvärdet skall användas för jämförelse med
årsmedelvärdet skall alltid följa med matrapporten.

Mätningen administreras av
Statens provningsanstalt
Box 857
501 15 BORÅS
tel 033-10 20 00

Kapacitet
Metoden byggs ut för en volym av ca 5 000 spårfilmer per vecka.

Kostnad
En mätning med två filmer i en bostadslägenhet kostar ca 190 kr. kostna-
den för hälsovårdsnämndens medverkan oräknad.

Mätning av luftomsättning i bostäder
När man skall bedöma radondotterhaltens årsmedelvärde utgående från
enskilda mätningar är det värdefullt att kunna kvantifiera luftomsättning-
en. Man behöver dels veta luftomsättningen vid mättillfället dels kunna
uppskatta medelluftomsättningen för bostaden under året. De här beskriv-
na metoderna kan användas för mätning eller bedömning av luftomsätt-
ningen vid mättillfället.

För mätning i självdragsventilerade hus används spårgasmetoden. Den
innebär att man mäter halten av en spårgas (normalt N2O) i luften. Haltens
förändring med tiden är ett mått på luftomsättningen i bostaden. Metoden
används normalt för enstaka mätningar men kan även användas för konti-
nuerlig mätning. Metoden beskrivs i byggforskningens informationsblad
B4:I977.

Noggrannare mätning i fläktventileradc hus kan utföras med hjälp av
spårgas. En enklare metod är emellertid mätning av luftflöden i installa-
tioner. Sådana mätmetoder beskrivs i byggforskningens informationsblad
B4:I977.

En bedömning av luftomsättningen i självdragsventilcrade hus utan
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mätning och baserad pä erfarenhet är en mycket osäker metod. Kraftig
lukt. kondens på fönstrens insida, hög relativ luftfuktighet etc kan vara
tecken på låg luftomsättning Luftom>äitningcn är ofta lag i självdragsven-
tilerade småhus utan tillluttsdon och med ginl tätning av fönster, dörrar,
väggar, golv och tak.

Matrapport
Matrapport skall innehålla

- beskrivning av mätmetod
- klimatförhållanden under mätningen

vindhastighet
vindriktning
utetemperatur
innetemperatur

- mätvärde

Värdering
Om radondotterhaltens årsmedelvärde skall kunna bedömas är det i vissa
fall nödvändigt att komplettera andra mätningar med mätning eller be-
dömning av luftomsättningen.

Bedömning utan mätning bör främst användas för att klargöra om
självdrags- eller fläktsystem förekommer. 1 vissa fall kan man bedöma om
luftomsättningen är mycket låg.

Mätning av luftflöden i fläktinstallationer användes för att bedöma
luftomsättningen i en lägenhet. Den ger inte besked om luftomsättningen i
enskilda rum. Metoden är tämligen enkel. Många kommuner har egen
mätutrustning.

Spårgasmetoden används för mätning av luftomsättning i en lägenhet
dels totalt dels i enskilda rum. Metoden är tämligen noggrann. Mätningen
måste utföras av kvalificerad personal. Mätresurserna är begränsade.

Mätresurser för luftdonsmätning finns hos
VVS-konsulter samt hos vissa kommuner.

Mätresurser för spårgasmetoder finns hos
Statens provningsanstalt
Box 857
501 15 BORÅS
lel 033-10 20 00

Statens institut för byggnadsforskning
Box 785
801 29 GÄVLE
tel 026-10 02 20

Dessutom finns mätresurser. framför allt för forskningsändamål, hos de
tekniska högskolorna.

Kapacitet för mätning med spårgasmetoden
Statens provningsanstalt kan mäta luftomsättningen i 2-4 lägenheter per
dag. Normalt kombinerar man emellertid mätningen med mätning av
radondöttrar. Statens provningsanstalt har två mätutrustningar.

Statens institut för byggnadsforskning kan utföra 2-4 mätningar per
dag. eventuellt flera. Institutet har två mätutrustningar men åtar sig nor-
malt inte rutinuppdrag.
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Kostnad for mätning med spargasmetod
50U-1 (HM) kr per lägenhet.

Kombinerade mätningar
För atl ta så god information som möjligt kan man kombinera flora
mätmetoder. När n.ur. t e\ mäter radondotterhalten med filtermetod är det
lämpligt alt mäta eller bedöma luftomsättningen. När man uppskattar
risken för hög radonavgivning. t ex genom att med gammastrålningsmäla-
re mäta andelen byggnadsmaterial med hög radioaktivitet, bor man även
uppskatta luftomsättningen för att kunna bedöma risken för hög radondot-
terhalt. Flera sädana kombinationer av mätningar är möjliga men idag
erbjuus enbart följande.

Det pågar arbete med metodbeskrivning.

Samtidig mätning av radondotterhalt och luftomsättning
Radondotterhalten mäts med filtermetod. Mätningen utförs samtidigt vid
K) mätpunkter. Därefter mäts luftoinsättningen med spärgasmetod vid
samma 10 mätpunkter samt för bostaden som helhet.

Matrapport
Matrapporten skall innehålla vad som krävs för varje enskild metod. Dett;
framgår av respektive metodbeskrivning.

Värdering
Värderingen av de enskilda metoderna framgår av respektive metodbe-
skrivning.

Den kombinerade mätningen ger ett tämligen noggrannt värde pa ra-
dondotterhalten vid mätpunkten och vid den aktuella luftomsättningen.
Det uppmätta värdet måste korrigeras om det skall användas för uppskatt-
ning av årsmedelvärde.

Mätresultatet kan även användas för att bedöma graden av åtgärd för de
fall där höga radondotterhalter har konstaterats. Man kan beräkna erfor-
derlig luftomsättning för att sänka halten till acceptabel nivå.

Mätningen utförs av

Statens provningsanstalt
Box 857
501 15 BORÅS
tel 033-10 20 00

Kapacitet
Statens provningsanstalt har för närvarande en utrustning för samtidig
mätning av radondotterhalt och luftomsättning. Normalt utförs två mät-
ningar per dag.

Kostnad
I 000 kr per lägenhet.



Bilaga 7

Genomförande av
mätning med spårfilm
Denna bilaga innehåller sådana uppgifter som kan vara av intresse att
känna till när man överväger att beställa spårfilmsmätning av radondotter-
halter i hus.

I bilaga 7 a redogörs för de villkor som f n gäller vid beställning av
spårfilmer

Bilaga 7b återger de hanteringsföreskrifter som skall följas och de
uppgifter som skall ifyllas i samband med spårfilmsmätning.

I bilaga 7c ges exempel på resultatredovisning.

Bilaga 7a

Villkor vid beställning av detektor för
radondotterhaltbestämning

För kontroll av radondotterhalt i bostäder levererar statens provningsan-
stall (SP) detektorer (fabrikat Track-Etch typ B) och svarar för utvärde-
ringsrapportering på följande villkor
Pris: 95 kronor per detektor. Dessutom tillkommer en expeditionsavgift
på 100 kr per leverans. I priset ingår detektor, utvärdering, resultatsam-
manställning och frakt till kunden. Returfrakt till SP ingår ej. Moms utgår

ej
Leveranstid: Leverans av detektorn sker normalt inom 2 månader efter
beställning med reservation för ordertoppar om inget annat anges.
Hantering: Vid utvärdering förutsätts att den medföljande hanteringsföre-
skriften har följts och uppgifterna på detektorn och hanteringsföreskriften
är ifyllda.
Retur: Detektorerna skall återsändas i en gemensam sändning till statens
provningsanstalt inom 5 månader efter mottagen leverans. Sändningen
skall sändas till:

Lena Rundqvist
Statens provningsanstalt
Laboratoriet för Byggnadsfysik
Box 857
501 15 BORÅS

Betalning: Privata företag och enskilda personer betalar mot postförskott.
Offentliga myndigheter betalar efter leverans av detektor, per 15 dagar

netto, dröjsmålsränta 0.5 ^r/vecka. Utvärderingsrapportering sker endast
för betalda detektorer.
Ansvar: Materialfel kan inte helt uteslutas varför ett kontrollmoment
byggts in i utvärderingsdelen. SP:s ansvar för sådana materialfel - liksom
för detektorer som förkommer efter det att SP mottagit dem för utvärde-
ring - begränsas till kostnadsfri ersättning med motsvarande antal nya
detektorer.
Utvärdering: För att kunna göra skattning av radondottcihaltcns årsme-
delvärde krävs att minst 2 detektorer exponeras på värj;: lägenhetsplan,
samt att noggrann! ifylld "Uppgift om matplats" medföljer detektom.
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HANTERING:
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Bilaga 7c

Bestämning av radondotterhaltens
årsmedelvärde i bostäder genom mätning
med spårfilm
Statens provningsanstait översände 30 spärfilmer till beställaren för be-
stämning av radondotterhait i bostäder enligt metod SP A2 601. Av dessa
spårfilmer har 22 återsänts till statens provningsanstalt för utvärdering.

Provningsbetingviser

Vid mätningen användes spårfilmen Track Htch typ B. fabrikat Terradex
Corporation. Den kemisk-tekniska bearbetningen har utförts av Terradex
Corporation. Bestämningen av radondotterhaltens årsmedelvärde har ut-
förts av statens provningsanstalt.

Resultat

Varje spårfilms resultat samt bostadens årsmedelvärde redovisas i bilaga
I. Utvärderingen av resultatet förutsätter aft hanteringsföreskriften har
följts och upogift om matplats ifyllts.

Om ventilationen ej extremt avviker frän normal ventilation under
övriga året. gäller de redovisade årsmedelvärdena. Onoggrannheten redo-
visar dels fel avseende den kemisk-tekniska bearbetningen dels osäkerhe-
ten vid bestämning av radondotterhaltens årsmedelvärde.

Kommentar till resultatredovisningen

Resultatet har bearbetats med hjälp av en dator, vilket medför datautskrifi
av resultaten. Bokstäverna å. ä och ö skrivs som a. a och o. Exempel:
årsmedelvärde skrivs som årsmedelvärde.

Kontrollförfarande

Vid varje leverans av spårfilm från Terradex Corporation utplockas ett
antal spårfilmer för kontroll. Kontrollen består dels av en konstanskontroll
och dels av en spridningskontroll. Konstanskontrollen innebar att spårfil-
men exponeras i miljö med känd radonhalt. Spridningskontrollen innebär
att spårfilmen exponeras i en miljö med jämn radon/radondotterfördelning
för att kontrollera spridningen av de individuella mätresultaten. Kontrol-
len sker i samarbete mellan statens provningsanstalt och statens strål-
skyddsinstitut.
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Ur bilaga I redovisas här ett exempel på mätresultat.
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Bilaga 8

Metodbeskrivning:
Bestämning av radondotterhaltens
årsmedelvärde i en bostad genom mätning
med spårfilm (SP A2 601)
I Svensk byggnorm 1980 och socialstyrelsens kungörelse med råd och
anvisningar om åtgärder mot radon i bostäder, anges att statens provnings-
anstalt i samråd med statens strålskyddsinstitut utarbetar metodbeskriv-
ningar tör mätning och beräkning av radondotterhaliens årsmedelvärde.

Metodbeskrivningarna är avsedda för dem som genomför mätningar,
bearbetar och redovisar mätresultaten. Tillgång till dessa metodbeskriv-
ningar krävs inte när man skall utvärdera mätresultaten - dvs när man skall
ta ställning till om radondotterhaltens årsmedelvärde är så högt att åtgärder
för att sänka radondotterhalten bör vidtas. Eftersom hälsovårdsnämnder
och byggnadsnämnder kan förväntas handlägga åtskilliga ärenden om
bestämning av radondotterhaltens årsmedelvärde, kan det vara av intresse
speciellt för dessa nämnder att närmare sätta sig in i hur mätning och
utvärdering av radondotterhaltens årsmedelvärde går till.

Studium av denna bilaga och bilaga 7 och rekommendationerna i
planverkets kommentarer (bilaga 2) respektive socialstyrelsens cirkulär
(bilaga 4) torde ge en god uppfattning om hur "mätnings- och utvärde-
ringsprocessen" handlägges.

1. Omfattning och tillämpning
Denna metod avser integrerad mätning av radondotterhalt i bostäder med
spårfilm, känslig för alfastrålning. Metoden är tillämpbar även i andra
typer av byggnader där människor vistas under lång tid. t ex långvårdsin-
stitutioner.

Mätningen sker under så lång tid att korttidsvariationer utjämnas, me-
dan långtidsvariationer måste beaktas.

Den erhållna exponeringen används för uppskattning av radondotterhal-
tens årsmedelvärde. Vid denna uppskattning måste hänsyn tas till påver-
kande faktorer såsom inneklimatförhållanden under mätningen.

Syftet med mätningen är i första hand att skilja ut bostäder med förhöjd
radondotterhalt ( * 400 Bq/m3) från övriga. Skall lägre halter bestämmas
blir osäkerheten större. Filmtyp och utvärderingsarea avgör noggrannhe-
ten i mätningen.

2. Definition
Spårfilmen exponeras för alfasträlningen från radon respektive radondött-
rars sönderfall i luften. Med radondotterhalt menas halterna av de enskilda
döttrarna, så hopviktade att de svarar mot ekvivalent jäinviktskoncentra-
tion av radon (Equilibrium Equivalent Concentration of Radon. EEC).
Halten uttrycks i enheten Bq/m\

3. Provningsförfarande
3.1 PRINCIP FÖR MÄTNING

Spårfilmen skall vara känslig endast för alfaslrålning.
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Spårfilmen placeras fritt i det rum där radondottcrhalten skall mätas.
Sönderfall av radon och radondöttrar i luften kring filmen detekteras.

Efter etsning eller motsvarande avläses spåren av alfastrålningen i
mikroskop eller i mätapparat. Antalet spår per ytenhet är ett mått på den
exponering för radon och radondöttrar som filmen erhållit.

Med kännedom om sambandet mellan antalet spår per ytenn.'t och
radondotterhalten uttryckt i Bq/m' kan radondotterhalten bestämmas. Det-
ta samband skall vara känt genom kalibrering. jämförelsemätning eller på
annat sätt.

3.2 HANTERING

Filmen kan placeras ut av den boende efter medföljande instruktion.
Denna instruktion skall innehålla val av matplats i bostadsrum, mätpunkt
och mättidens längd. Ventilationsförhållanden under mätningen skall no-
teras och bifogas filmen när den sänds för utvärdering.

Före och efter mätningen förvaras filmen på sätt som anges i instruktio-
nen.

3.3 MATPLATS

Mätningen skall utföras dels i sovrum, dels i det rum i bostaden där de
boende tillbringar längst dagtid. I valet meiian flera sovrum väljes det rum
som bedöms ha högst radondotterhalt. dvs rummet med störst andel
byggnadsmaterial med hög radioaktivitet och/eller lägst luftomsättning.

Råder tveksamhet i valet av sovrum väljes rummet med störst volym.
Spårfilmen skall placeras fritt i luften. Den kan t ex hänga i en taklam-

pa. Avståndet till närmaste föremål, vägg-, tak- eller golvyta skall vara
minst 0,3 m. Spårfilmen får inte stadigvarande utsättas för kraftig lufttill-
strömning vid till- och frånluftsdon, fönster eller balkongdörr varför
spårfilmen normalt bör placeras minst 1,5 m från dessa.

Filmen får ej flyttas från matplatsen under mättiden.
Filmen får ej utsättas för mekanisk eller kemisk åverkan.
Mätningen utföres i minst två mätpunkter per bostad. Vid önskemål om

större säkerhet i mätresultatet används fler filmer, utplacerade i olika rum.
och helst minst två filmer per våningsplan. Normalt uppskattas årsmedel-
värdet för hela bostaden, men kan även uppskattas för varje bostadsplan
för sig. Om mätpunkterna härrör från mätningar på olika plan i en
flerplansbostad, skall detta framgå när spårfilmerna återsänds.

Uppgift om var filmerna placerats måste alltid åtfölja filmen när den
återsänds.

3.4 MÄTTIDPUNKT OCH MÄTTID

Mättidpunkten bör väljas så att omfattande fönstervädring undvikes under
mättiden. Om i jämförelse med årsmedelvärdet onormal fönstervädring
förekommer, eller om luftomsättningen av andra skäl avviker från det
normala, ökar mätningens onoggrannhet, se nedan. Normalt bör man
undvika att mäta under juni-augusti.

Mättidens längd väljes dels med hänsyn till spårfilmens känslighet dels
för att effekter av korttidsvariationer i klimat och bocndevanor skall
utjämnas. Lämplig mättid meddelas i den instruktion som medföljer fil-
men. Normalt skall mättiden vara ca 3 månader.

Uppgift om mättidpunkt och mättidens längd måste alltid åtfölja filmen
när den återsänds för utvärdering.

3.5 BEDÖMNING AV LUFTOMSÄTTNING

För uppskattning av årsmedelvärde måste för årstiden onormala klimat-

105



förhållanden meddelas när filmen skickas tor utvärdering. Följande in.mi-
husklimat anses normalt:

- luftväxling genom vcntilationsfläktar. självdragsventilalion och kortva-
rig fönstervädring. Värdringsluckor oc!i tilluftdon skall vara öppna i
normal omfattning. (OBS omfattande fönsiervädring avviker frän nor-
mala förhållanden «vh skall meddelas. Varaktig, invändig kondens mot
fönsterrutor tyder på dålig luftväxling och skall meddelas om den inte
hur förorsakats av någon särskild fuktalstrande verksamhet).

4. Utvärdering
4.1 PRINCIP
Utvärderingen av den exponeiade Filmen sker i två steg:
1. Kemisk-teknisk bearbetning
2. Bestämning av årsmedelvärde

Metoden har tre dominerande osäkerhetskällor
a) filmens onoggrannhet, dvs förhållandet mellan antalet spår i filmen och

verklig radondotterhalt
b) analysens onoggrannhet, dvs den statistiska spridningen av spår p»

filmen i relation till avläsningsytans storlek. Ett stort antal spår medför
mindre onoggrannhet i mätningen

c) klimatbedömningens onoggrannhet

Onoggrannheten i bedömt årsmedelvärde innefattar alla dessa osäkerhe-
ter.

4.2 KEMISK-TEKNISK BEARBETNING AV EXPONERAD FILM
Spårfilmen "framkallas" på laboratorium genom etsning eller motsvaran-
de och spårräkning sker i mikroskop eller automatiskt i ma t apparat.

Spridningen (en standardavvikelse) i resultaten från den kemisk-lekni-
ska bearbetningen skall av den som tillhandahåller filmen för olika radon-
dotterhalter garanteras understiga nedan angivna värden, vilka används
vid beräkningen av den resulterande osäkerheten.

under 50 Bq/m3 ±40 *
mellan 50 och 150 Bq/m3 ±25 rk
över 150 Bq/m3 ± 1 5 *

4.3 ÅRSMEDELVÄRDE
En uppskattning av radondotterhaltens årsmedelvärde i bostaden eller i ett
våningsplan i bostaden sker med hjälp av de båda (eventuellt flera)
mätvärdena. Uppskattning kan göras om lägsta mätvärdet är större än en
femtedel av högsta mätvärdet eller om samtliga mätvärden understiger 200
Bq/m3.

Det uppskattade årsmedelvärdet x*anges som

Xi + Xn»>

\k —
n + I

värdet på x* avrundas till närmaste I O-tal där x. = de olika mätvärdena
(inklusive Xn»»)
x™. = det högsta mätvärdet
n = antalet filmer

Till den tidigare angivna kemisk-tekniska onoggrannheten skall läggas
osäkerheten rörande om hur luftomsättningen under mättiden förhåller sig
till medelluftomsättningen under året.
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I hus med kontinuerlig fläktventilation ökas onoggrannheten med
± 1 0 % .

För självdrags • 'ntiierade hus görs följande bedömning:
Om luftomsättningen ej bedöms ha avvikit alltför mycket under mätpe-

rioden i förhållande till luftomsättningen under året ökas onoggrannheten
vid bedömning av årsmedelvärdet med ±24 % vid mätning under en
månads tid. För varje följande månad spårfilmen exponerats minskas
onoggrannheten med 2 %. Bedöms luftomsättningen ha avvikit extremt
mycket från den normala måste mätningen göras om.

5. Matrapport
Rapporten skall innehålla:

- Mätmetod och identifiering av spårfilm
- KontoIIförfarande för kemisk-teknisk utvärdering
- Identifiering av bostad
- Matplatser i bostaden
- Mättidpunkt och mättid
- Institution som utfört utvärderingen
- Mätresultat för varje mätplat-, uttryckt i Bq/m3

- Eventuella avvikelser under mätperioden från normalt inomhusklimat
- Uppskattat årsmedelvärde för bostaden, eller för våningsplan, i Bq/m3.

Mätvärde med felgränser (1 standardavvikelse) anges.
- Anledning till att årsmedelvärdet ej har kunnat bestämmas.

Exempel på användning av spårfilmmetod
vid bestämning av radondotterhaltens
årsmedelvärde
Hus 1, självdragsventilerat enplanshus
Sovrum 540 Bq/m3

Vardagsrum 312 Bq/m3

Normalt inneklimat, exponeringstid 3 månader

2 x 5 4 0 + 312 . „ _ . ,
Xb = = = 460 Bq/m3

Onoggrannhet ± 15 % i kemisk-teknisk bearbetning
Onoggrannhet ±24-4 = ± 2 0 % i klimat
Årsmedelvärdet uppskattas till 460 ± 160 Bq/m3 (460 ± 185)

Hus 2, fläktventilerat tvåplans suterränghus
Sovrum överplan 80 Bq/m3

Vardagsrum överplan 117 Bq/m3

Sovrum nederplan 225 Bq/m3

Allrum nederplan 160 Bq/m3

Normalt inneklimat, exponeringstid 3 månader

2 x 2 2 5 + 1 6 0 + 1 1 7 + 80 I A n n . ,Xét = z = 160 Bq/m3

Onoggrannhet ± 15 % i kemisk-teknisk bearbetning
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Onoggrannhet + 10 % i klimat
Årsmedelvärdet uppskattas till 160 ± 40 Bq/mJ

Hus 3 , självdragsventilerat I I/2-planshus med källare
Mätning under 3 månader.

Sovrum överplan 40 Bq/m3

Vardagsrum överplan 32 Bq/m3

Sovrum bottenvåning 136 Bq/m3

Matrum bottenvåning 85 Bq/m3

Gillestuga källare 450 Bq/m*

Årsmedelvärdet för hela bostaden kan inte bestämmas eftersom
32<O,2x450.

Årsmedelvärde överplan = = = 40 Bq/m3

Onoggrannhet ±40 % i kemisk-teknisk bearbetning
Onoggrannhet ± 2 4 - 4 = ±20 % i klimat
Årsmedelvärdet uppskattas till 40 ± 25 Bq/m3

Årsmedelvärde bottenvåning = = = 120 Bq/m3

Onoggrannhet ±25 % i kemisk-teknisk bearbetning
Onoggrannhet ±24 -4 = ± 20 % i klimat
Årsmedelvärdet uppskattas till 120 ± 55 Bq/m3

För källarvåningen kan årsmedelvärdesintcrvallet inte uppskattas på
grundval av blott en mätning, men årsmedelvärdet måste bedömas vara
relativt högt.
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Bilaga 9

Uppmätta radon- och
radondotterhalter i olika
hustyper
Den sammanställning av uppmätta radon- och radondotterhalter som ges i
denna bilaga grundar sig i huvudsak på "Radonhalt i olika t; ,>er av
byggnader - sammanställning av tillgängliga mätresultat". Sven-Olov
Ericson, 1980-02-19 och "Ett försök att spåra radonhus i Uppsala kom-
mun", H Wahren m fl, delrapport 1979-08-31. Resultat från mätningar
som genomförts under 1980-81 är sålunda inte medtagna.

RADON FRÅN MARK
Kunskaperna om de radon- och radondotterhalter som erhålls i olika typer
av hus uppförda på olika starkt radonavgivande mark är f n mycket
ofullständiga. I stort sett är det bara i husen i Tidaholm, vilka är kringfyll-
da med starkt radonavgivande rödfyr, som höga halter p g a radon från
mark har konstaterats. Vid några mätningar pä andra platser i landet har
man uppmätt högre halter än vad som enbart byggnadsmaterialen skulle
kunna ge upphov till. I nästa avsnitt "Radon från byggnadsmaterial"
redogörs för uppmätta halter i olika typer av hus. I vilken grad radonet i
dessa hus härrör från marken är okänt.

Alla husen i Tidaholm vari radon- och radondotterhalten har mätts är
uppförda i byggnadsmaterial med liten radonavgivning. Radontillförseln
till husen härrör således till helt övervägande delen från marken. Använd-
ningen av rödfyr under, omkring och i hus är ganska ovanligt i landet som
helhet men förekommer dock i viss omfattning inom vissa begränsade
områden.

Fem av husen i Tidaholm har källare medan ett är byggt med kryp-
grundläggning. Resultaten från första mätomgången redovisas i tabell 1.
Alla husen har självdragsventilation och spisfläkt. Luftomsättningen vari-
erade mellan 0,09 och 0,28 oms/h.

radonhalt i Bq/m3 radondotterhalt i Bq/m3

medel- medel-
variation värde variation värde

bottenvåning 360-1470 740 260-1040 460
källarvåning 430-7330 1890 27(M55O 1060

Tabell I Uppmätta radon- och radondotterhalter i fem hus med källare krin/jfyllda med
rödfyr (Tidaholm).

I huset med krypgrundläggning uppmättes vid första mätomgången en
radonhalt på S00-S40 Bq/m3 och en radondotterhalt på 410 Bq/m3.

I figur I redovisas resultaten från flera mätomgångar och ställs i relation
till luftomsättningen.
Vissa mätningar i dåligt ventilerade källarutrymmen har visat väsentligt
högre halter (3 000-10 000 Bq/m3, radon).
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Fig 1 Radon- och radondotterhalter i luftomsättning från flera mäiomsångar i fem
småhus i Tidaholm.
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Vig 2 Uppmätta radon- och radondotterhalter och luftomsättning i Tidaholmshusen efter
åtgärder.
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Efter utbyte av rödfyren mot vanlig fyllning, ut till ca 4 m från grunden,
har värden enligt figur 2 uppmätts i 4 hus.
Det måste återigen poängteras att kunskaperna vad gäller höga radon- och
radondotterhalter som orsakas av markens radonavgivning är synnerligen
bristfälliga och att ovanstående resultat återges endast för att exemplifiera
att höga halter Äran orsakas av markens ladonuvgivning. Forskning pågår
inom detta område.

RADON FRÅN BYGGNADSMATERIAL
Skifferbaserad gasbetong (och speciellt krossad sådan) och rödfyr är de
mest radonavgivande materialen. Rödfyrsfyllning i bjälklag och rödfyrs-
inblandning i tegel och betong förekommer, men såväl omfattningen av
detta som förekommande radon- och radondotterhalter i sådana hus är f n
dåligt kända.

Storleken på radonavgivningen från skifferbaserad gasbetong beror på
hur radioaktiv denna är. Radioaktiviteten mätt med gammastrålningsmäta-
re varierar i stort sett mellan 20 och 100 »R/h - d v s e n gasbetongsort kan
vara fem gånger så starkt radioaktiv som en annan.

Den totala mängd radon som kan tillföras inomhusluften beror av hur
radioaktiv gasbetongen är, var och hur den används, hur mycket som
används samt i någon mån vilken typ av ytskikt som applicerats på
gasbetongen (ytskiktet utgörs ofta av puts). Om gasbetongen är placerad
på utsidan av en yttervägg av betong torde radonavgången från denna till
inomhusluften normalt bli av mindre betydelse.

RADONDOTTERHALT KONTRA DEN SK1FFERBASERADE
GASBETONGENS RADIOAKTIVITET

Ju större andel av byggnadsstommen som utgörs av skifferbaserad gasbe-
tong och ju starkare radioaktiv denna är desto högre radon- och radondot-
terhalter kan förväntas inomhus. Om radonavgången kan antas stå i direkt
proportion till gammastrålningsnivån har materialets radioaktivitetsnivå
lika stor betydelse som andelen skifferbaserad gasbetong i stommen.
Teoretiskt sett borde man kunna få en ganska god uppfattning om radon-
och radondotterhalten i en lägenhet eller ett rum om man beräknar omfatt-
ningen av skifferbaserad gasbetong, strålningsintensiteten från denna och
den aktuella luftomsättningen. Undersökningen i Uppsala visar att risken
för höga halter ökar med ökande strålningsintensitet, men att spridningen
inom hustypsgrupperna (se nedan) är mycket stor.

Gammastrålningen frår. ytter- respektive mellanväggar i Uppsalaunder-
sökningen kan uppdelas i fyn. grupper enligt tabell 2.

Mellanväggar
gammastrålning 0-30 30-60 <90

ytterväggar

0-30

30-60

60-90

<90

57 bostäder
113 filmer

Grupp 1
0-30

7 bostäder
14 filmer

7 bostäder
14 filmer

10 bostäder
20 filmer

43 bostäder
86 filmer

Grupp 2
30-60

59 bostäder
118 filmer

15 bostäder
29 filmer

3 bostäder
6 filmer

17 bostäder
34 filmer

Grupp 3
60-90

11 bostäder
2 2 filmer

1 bostad
2 filmer

19 bostäder
38 filmer

Grupp 4
>90

Tabell 2 Gammastrålning från ytter-

undersökningen.

och mellanväggar (insida yttervägg), Uppsala-
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Resultaten från mätning av radondotterhalten i husgrupperna med strål-
nmgsniväema 0-30 (1). 30-60 (II). 60-90 (111) och > 9 0 (IV) ,,R/h från
blde ytter- och mellanväggar fördelades enligt fig 3.

50 grupp 1
n = 113

50 grupp 2
n = 251

500 500

50 grupp 3
n = 87

grupp 4
n = 39

500 500
Bq/m-

Fig 3 Fördelning av radondotterhalter i husgrupper med olika stark gammastrålningfrån

ytter- och mellanväggar. Uppsalaundersökningen.

Förde

Grupp

1
II
III
IV

olika grupperna gäller följande:

Medianvärde
Bq/m1

ca 35
" 55
" 95
" 105

Spridning

0-150
0-400
0-600

25-500

RADONDOTTERHALT KONTRA VENTILATIONSSYSTEM

Luftomsättningen har avgörande betydelse för de radon- och radondotter-
halter som erhålls i det enskilda huset. Fläktventilation ger normalt bättre
och framför allt jämnare luftomsättning än självdragsventilation. Uppsa-
laundersökningen utfördes under en varm period då fönstervädring sanno-
likt flitigt förekom. Trots detta visar undersökningen på skillnader i
radondotterhalt p g a ventilationssystem - fig 4. Viss reservation måste
dock görasför att hustyperna kan skilja sig något även ur andra synpunkter
än ventilationssystemets utformning.
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Blågrå lättbetong
Mekanisk ventilation

Mv: 60 8q/m3

n: 55

Blågrä lättbetong
SjäivdrLnjr.vcnti lat i.?n

Mv: 98 Bq/m3

n:5 7

3Ö0 4Ö0 5Ö0

4 Jämförelse mellan radondotterhalter i flerfamiljshus med mekanisk - respektive
sjähdragsventilation. V'ppsalaundersökninf-en.

RADON/RADONDOTTERHALT KONTRA
BYGGNADSMATERIAL OCH BYGGNADSKONSTRUKTION

I Hg 5 redovisas SSIs uppskattning av de .adondotterhaltcr som kan
förväntas erhållas i bostäder med hela stommen av ett visst material och
med luftomsättningen 0.5 oms/h.

•—< Sandbaserad gasbetong med viss inblandning av skiffer, ljusblå

i i Skifferbaserad blå gasbetong

Lerklinker

Cemenl. gipsplattnr. vic gasbetong, isoleringsmaterial

4 Betongbailast

— * * - - Tegel, (ej representativt urval)

- l Rödfyr
ungefärlig radondotter-

. halt vid 0.5 oms/h
5 radiumindex

Fig 5 Radiumindex för olika by/tfnadsmaterial samt uppskattning av radondotterhalter i
bosläder med hela stommen utförd med vissa material och med luftomsättningen 0,5
omslh.



I tabell 3 redovisas resultaten från mätningar av radon och radondöttrar i
olika typer av hus. Antalet mätningar (n) är ungefär dubbett sa många som
antalet mätta lägenheter - d v s normalt har två mätningar per lägenhet
genomförts. Antalet genomförda mätningar är allt för få för att möjliggöra
en noggrannare indelning i hustyper med avseende på byggnadsmaterial,
konstruktionstyp och typ av ventilationssystem - och är även för få för att
möjliggöra en noggrann statistisk bearbetning. Hustyperna som är intres-
santa, men hittills (mars 1980) inte mätta i. är t ex flerfamiljshus helt i
skifferbaserad gasbetong och med självdragsventilation. hus med rödfyrs-
eller gasbetongkrossfyllning i eller ovanpå bjälklag samt hus med tegel
eller betong med rödfyrsinblandning.

Ur tabell 3 (sid 115-117) kan följande slutsatser rörande radonhalter i
småhus dras:

Vid ventilation motsvarande 0.5 luftomsättning per timme kan man
vänta att medianvärdet för byggnadsmaterialets bidrag till radonhalten är
ungefär följande:

Bq/m3 radon
Tegel och betong ca 75
Skifferbaserad lättbetong utom bjälklag ca 350
Skifferbaserad lättbetong inkl bjälklag ca 475

Mätresultaten tyder på att verklig radonhalt vid denna luftomsättning kan
varierr med en faktor 2 upp eller ned. Kombineras detta med inverkan av
luftomsättning skild från 0,5 per timme blir troligt intervall kanske en
faktor 3 upp eller n?d, d v s

Bq/m3 radon
Trä på betongplatta 10- 100
Sandbaserad lättbetong 10- 100
Tegel och betong 2 5 - 200
Skifferbaserad lättbetong utom bjälklag 100-1 000
Skifferbaserad lättbetong inkl bjälklag 150-1 500

Enstaka hus hamnar över dessa intervall. I dessa fall är det troligen ej
enbart byggnadsmaterialet som är källan till radonet. De flesta husen
skulle däremot troligen återfinnas inom ett intervall av storleksordning
±40 % från medianvärdet.

Det föreligger inte tillräckligt med resultat från mätningar i flerfamiljs-
hus för att motsvarande skall kunna anges för dem. Tendensen i det
begränsade materialet är dock att radonhalten är lägre i flerfamiljshus än i
småhus med likartad sammansättning på byggnadsmaterial. Möjligen be-
ror detta på att luftomsättningen ofta är sämre i småhus än i flerfamiljshus.

Det är således synnerligen vanskligt att bedöma radon- och radondot-
terhalter utan att genomföra någon typ av mätningar av dessa. Det framgår
dock klart vilka hus som löper störst risk att ha höga halter.

I fig 6 (sid 118) visas radon- och radondotterhalter i relation till
luftomsättningen i några hustyper.
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Radondöttrar

n=36 hus
71 mätn

50

500

Småniis

Radon

50 1

n=35 hus
69 mätn

trähus

Bq/m"

500

Småhus av trä. Denna grupp innehåller hus av trä med mineralull,
gipspluttor m m på betongplatta, över krypgrund eller med källare av
annat material än skifferbaserad lättbetong. (De hus med de höga
radonhalterna ingår i Gävleundersökningen).

50

n= 8 hus
16 mäth

i

500

50

n= 6 hus
12 mätn

sandbaserad
lättbetong

i
500

Bq/m"

Småhus av sandbaserad lättbetong. Hus i denna grupp kan delvis vara
uppförda i trä.
Småhus av tegel. Denna grupp avser småhus med väggar av tegel (ej
enbart klädda med fasadtegel). (Ett hus (långtidsregistrering) Rn: 60
Bq/3,RnD:3OBq/m3).
Småhus av betong. (Ett hus (spårfilm) RnD: 50-100 Bq/m3.)
Småhus med <50 % (vissa mellanväggar eller enbart ytterväggar) av
stommen i skifferbaserad lättbetong. (Inga mätningar.)

50 • n=33 hus
75 mätn

500

50 ' b=35 hus
75 mätn skifferbaserad

lättbetong i
väggar

Bq/m
500

6. Småhus med ytter- och mellanväggar, men ej bjälklag av skifferbase-
rad lättbetong.
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50 ' 50

n= 9 hus
20 mätn

n=10 hus
21 mätn

500 500
7. Småhus med hela stommen (såväl ytter- och mellanväggar som

lag) av sk if ferbaserad lättbetong.

Bostadsvåning

TI

skifferbaserad
lättbetong i
såväl väggar
som bjälklag

*Bq/m-

20 -

T w i r |

n*

T
SOO

Källarvåning

rar en

Grhus

JO-

to-

to .

10.

/O

n* S

soo
8. Småhus med källare av skifferbaserad lättbetong. (I småhus med

endast källare av skifferbaserad lättbetong blir radonhalten oftast vä-
sentligt högre i källaren än i bostadsvåningen. Spridningen av radon
upp till bostadsvåningen begränsas om eventuell dörr mellan vånings-
planen hålls stängd.)

n,,rih n,. n,
SOO tOOO '<*"> J Ö »
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Flerfamiljshus

RnD
% I

Rn

10

n = 32 lägenheter
64 mätningar

50 '

i

500

n = 24 lägenheter
48 mätningar

Bq/nr

500

9. Flerfamiljshus, tegel och betong.

RnD Rn

50'

n= 9 lägenheter
35 mätningar

50

500

n= 9 lägenheter
34 mätningar

500
'Bq/rrT

10. Flerfamiljshus med del av väggarna av skifferbaserad lättbetong.
11. Flerfamiljshus med hela stommen av skifferbaserad lättbetong. (Inga

mätningar.)
Speciella konstruktioner
12. Rum med bjälklag fyllda med skifferbaserad lättbetongkross. (Inga

mätningar.)
13. Rum med bjälklag fyllt med rödfyr eller skifferaska. (Inga mätning-

ar.)
14. Hus byggt av tegel med inblandning av skifferaska. (Inga mätningar.)

Tabell 3 (sid 115-117) Sammanställning av uppmana radondotter- och radonhalter i olika
typer av hus.
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Fig 6a Uppmätt samband mellan radon- och radondotterhalt och luftomsättning i 34
småhus av trä. {De värden som ligger över 200 Bqlm1 radon utgör grupp 7 i
"Cävleundersökningen". Anledning till att dessa hus avviker från andra med
liknande konstruktion har ej kunnat fastställas.)
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soo -

•

Bq/m
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• 0

SOO-

oms/h

Bq/m

O.s as
oms/h

Fig 6b Uppmätt samband mellan radon-, radondotterhalt och luftomsättning i hus med
hela stommen av skifferbaserad lättbetong. (Materialet är ej representativt
eftersom alla mätningar är gjorda i samma gruppbebyggelse.)

118



Adresslista
till centrala verk och myndigheter m m
med visst ansvar i radonfrågor.

Bostadsdepartementet, 103 33 Stockholm. Tel 08/763 10 00

Bostadsstyrelsen, Box 7844. 103 98 Stockholm. Tel 08/22 85 40.

Byggforskningsrådet, S:t Göransgatan 63, 112 30 Stockholm.
Tel 08/54 06 40.

Jordbruksdepartementet. 103 33 Stockholm. Tel 08/763 10 00.

Socialstyrelsen. Linnégatan 87-89, 106 30 Stockholm. Tel 08/14 06 00.

Socialstyrelsen, Byrå SN 1. Wallingatan 2, 106 30 Stockholm.
Tel. 08/23 60 60.

Statens Institut för byggnadsforskning. Box 785, 801 29 Gävle.
Tel 026/10 02 20.

Statens planverk. Box 22 027, 104 22 Stockholm. Tel 08/54 09 40.

Statens provningsanstalt, Box 857, 50) 15 Boris. Tel 033/10 20 00.

Statens strålskyddsinstitut. Box 60 204, 104 01 Stockholm.
Tel. 08/24 40 80.

Studsviks Energiteknik AB, Fack, 611 01 Nyköping. Tel 0155/800 00.

Svenska kommunförbundet, Hornsgatan 15, 116 47 Stockholm.
Tel 08/24 85 00.

Sveriges geologiska undersökning, Box 801, 951 28 Luleå.
Tel 0920/976 00.
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