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Sammanfattning

Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig
in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen
till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkon-
struktionen. Radonets sönderfallsprodukt (radondöttrar) kan fästa sig på damm
och andra partiklar som vi människor andas in. De sönderfaller sedan i våra lung-
or och avger alfastrålning som kan skada DNA-celler och leda till lungcancer. Det
är därför viktigt att grundlägga på ett sätt som motverkar att radon tar sig in i
byggnaden.
När en byggnad projekteras lägger projektören in allmänna föreskrifter på ritning-
arna, en slags råd och anvisningar som ska följas av inblandade parter på byggar-
betsplatsen. På Sweco:s interna nätverk finns ett hjälpmedel som ska underlätta
för projektören när denne ska upprätta allmänna föreskrifter. Med några snabba
klick kan projektören ta fram allmänna föreskrifter om till exempel värmeisolering
eller geo-undersökning men i dagsläget existerar det ej några allmänna föreskrifter
gällande radon. Detta arbete syftar till att ta fram föreskrifter som ska gälla för
grundläggning med hänsyn till radon.
För att kunna genomföra detta arbete har fokus främst legat på att skapa en bred
kunskap inom ämnet för att sedan försöka förstå vad som är det mest essentiella
att ta med när de allmänna föreskrifterna ska utformas. Det finns inte ett korrekt
sätt att grundlägga för att motverka radon eftersom att de radonreducerande åt-
gärder bör anpassas till det specifika projektet. Detta gör att det har varit väldigt
svårt att utforma de allmänna föreskrifterna; då det inte finns allmänna lösningar.
Resultatet blev två föreskrifter. En för grundläggning på mark med normal radon-
halt och en för grundläggning på mark med högradonhalt; båda med grundlägg-
ningsprincipen platta på mark.

Förslag till föreskrift vid grundläggning på mark med normal radonhalt.
Entreprenör ansvarar för att lämpliga radonförebyggande åtgärder vidtas så till
den grad att gränsvärdet 200 Bq/m3 ej överskrids. Ursparningar och eventuella
otätheter tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller likvärdigt.

Förslag till föreskrift vid grundläggning på mark med hög radonhalt.
Entreprenör ansvarar för att grunden görs luft- och diffusionstät så till den grad
att gränsvärdet 200 Bq/m3 ej överskrids. Ursparningar och eventuella otätheter
tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller likvärdigt.



Abstract

Radon is a radioactive gas that occurs everywhere in the ground. Radongas can
enter buildings through domestic water and building materials, but the main re-
ason for high radon levels in the indoor air is ground radon entering through the
concrete slab. The decay product of Radon (radon daughters) can attach to dust
and other matter that we inhale. It then decomposes in our lungs and emits alfa
radiation that can damage DNA cells and lead to lung cancer. It is therefore im-
portant to design the slab in a way that prevents radon from entering the building.
When planning a building, the building planner adds general regulations on the
drawings, a kind of advice and instructions that should be followed by involved con-
struction partners. On Sweco’s internal network, there is an aid that will help the
building planner to set up general regulations. With a few quick clicks the building
planner can develop general regulations for thermal insulation or geo-investigation,
etc. Today however, there are no general regulations regarding radon on Swecos
internal network. This work aims at establishing valid regulations for planning
concrete slabs with consideration to radon.
The focus on this project has primarily been about creating a broad knowledge of
the subject and then identify the most essential factors to include when the general
regulations are to be formulated. There is no general way to design a slab leakage
of radon gas because one has to adapt radon solutions to each specific project. It
is very difficult to design general regulations since there are no general solutions.
The result of this project is two regulations. One solution for designing a slab on
soil with normal levels of radon and another one for slabs on soil with high levels
of radon.

Proposed regulation for foundation on normal radon soil.
The entrepreneur is responsible for ensuring that appropriate radon prevention
measures are taken to the extent that the limit value 200 Bq/m3 is not exceeded.
Cut-outs and possible imperfections are sealed with alkali-resistant elastic joint or
equivalent.

Proposed regulations for foundation on high radon soil.
The entrepreneur is responsible for making the foundation air and diffusion resi-
stant to the extent that the limit value 200 Bq/m3 is not exceeded. Cut-outs and
possible imperfections are sealed with alkali-resistant elastic joint or equivalent.
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Ord- och begreppsförklaringar

Nedan redogörs för specifika ord och begrepp som används genomgående i denna
rapport.

Fuktdiffusion
Ångtransport som sker från områden med högre fukthalt mot områden med lägre
fukthalt. Drivkraften för denna typ av transport bygger på det fysikaliska sam-
bandet om jämvikt i naturen.
Halveringstid
Tiden som det tar för ett ämne att minska till hälften av sitt ursprungliga värde.
Kapillaritet
Kapilläritet är ett mått på hur mycket markporernas sugkraft är. Det vill säga hur
mycket ett material tillåter vätska att stiga i materialets porer.
Isotop
En isotop är en variant av atomer med olika antal neutroner av ett och samma
grundämne.
Radioaktivt ämne
Att ett ämne är radioaktivt innebär att det sönderfaller spontant. Det krävs ingen
yttre påverkan för att atomkärnan ska sönderfalla och skapa isotoper.
Permeabilitet
Permeabilitet, i betydelsen för denna rapport, kan enklast förklaras som markens
genomsläpplighet. Om marken har hög permeabilitet innebär det att den har stor
förmåga att släppa igenom vatten eller vattenånga.
Byggherre
Byggherre kallas den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-,
rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare[1].
Porositet
Porositeten anger förhållandet mellan porvolymen i jorden och den totala volymen
jord; uttrycks i procent.
Jordluft
Jordluft är den luft som finns i hålutrymmena(porerna) och sprickor i jorden.
ÄTA-arbete
ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som in-
te finns förtecknade vid projektstarten. Förkortningen står för Ändringar, Tillägg,
Avgående. Det handlar således om ändringar som sker under arbetets gång vad
gäller ett jobb[2].



Eldningssäsong
Perioden 1 oktober till 30 April räknas normalt som eldningssäsong i de södra och
mellersta delarna i Sverige; i de norra delarna är eldningssäsongen normalt längre.
Som riktvärde för när eldningssäsongen inträffar gäller att dygnsmedeltemperatu-
ren är lägre än +10◦C.

Förkortningar

Nedan redogörs för specifika förkortningar som används genomgående i denna rap-
port.

BBR-Boverkets byggregler [1]
BFS-Boverkets författningssamling[6]
SSM-Strålsäkerhetsmyndigheten
EKS-Boverkets konstruktionsregler (EKS 10:2016)
PBF-Plan- och författningssamling[3]
LOU-Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
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1 Inledning

Under detta avsnitt presenteras en bakgrund på vilken problembeskrivningen vilar.
Det redogörs även för varför detta projekt har varit angeläget att undersöka samt
dess syfte och mål. Slutligen i detta avsnitt presenteras projektets avgränsningar,
något som är viktigt att känna till för att förstå projektets omfattning.

1.1 Bakgrund

I PBF står beskrivet att "ett byggnadsverk ska vara projekterat och utfört på ett
sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannar-
nas hygien och hälsa" [3].
Boverket har som uppdrag att ta fram funktionskrav som lever upp till de kriterier
som definieras i lagen. Detta gör Boverket tillsammans med en projektgrupp med
olika kompetenser och bollas sedan med en referensgrupp. Förslagen remitteras
till myndigheter med god kunskap inom ämnet men förslagen remitteras även väl-
digt brett och det är fritt fram för alla att svara, även om man inte fått remissen
skickad till sig adresserat.
BBR:s funktionskrav tolkas sedan av projektörer och konstruktörer och man ser
då till att lägga in allmänna föreskrifter som ska följas av entreprenören som ska
utföra arbetet. Det är av största vikt att projektören/konstruktören har gjort en
tolkning som är adekvat, vilket är viktigt inte minst för att vid eventuella tvister
kunna visa på att man vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga radon.

1.2 Problembeskrivning

När en konstruktör ska utforma ritningar bör denne även skriva allmänna före-
skrifter som ska beskriva hur man ska utforma vissa konstruktionsdelar ur ett
visst perspektiv. I detta fall handlar det om hur grundläggningen bör utformas
med hänsyn till radon. Inom Sweco finns ett system som syftar till att underlätta
för konstruktören då denne ska utforma de allmänna föreskrifterna. Konstruktören
kan då gå in på Sweco:s intranät och, från en lista, välja vilket huvudområde som
berörs och sedan klicka i vad som gäller i det specifika fallet. Det som då sker är att
konstruktören serveras en kort allmän föreskrift som är adekvat för det specifika
fallet. Inom Sweco har det används ett flertal olika allmänna föreskrifter under en
lång tid utan att revideras vilket nu har lett till att man helt har tagit bort dessa
från sitt intranät.
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Det finns alltså inte några förinställda allmänna föreskrifter som gäller för radon
i dagsläget. Följden av att det saknas föreskrifter är att varje konstruktör blir
tvungen att själv ta reda på vad som gäller för grundläggningsprinciper med hän-
syn till radon; alternativt använda sig av någon allmän föreskrift som har använts
i ett liknande projekt. Problemet med detta är att konstruktören kanske kommer
att använda sig av en föreskrift från ett referensobjekt som verkar vara liknande
som det man ska projektera men på grund av okunskap kan konstruktören kanske
missa små skillnader som ur radonsynpunkt kan vara avgörande. Ytterligare ett
problem som föreligger är att Sweco som företag vill att varje uppdragsgivare ska
ges samma svar vad gäller konstruktionslösningar oavsett vilket Sweco-kontor som
tillfrågas. Det senare är viktigt för att framstå som ett seriöst och pålitligt företag.

1.3 Syfte/Mål

Syftet med detta arbete är att underlätta arbetet för projektörer och konstruktörer
då föreskrifterna (som rör radon och byggnader) skall utformas. Ett övergripande
mål (problemet som detta arbete syftar till att lösa) är att skapa en bra och tydlig
mall för hur föreskrifterna ska se ut för grundläggningsprincipen platta på mark.
Detta ska göras för grundläggning på mark med normal radonhalt samt för grund-
läggning på mark med hög radonhalt. Förhoppningen är att detta arbete ligger
till grund för hur Sweco:s framtida föreskrifter, inom detta ämne, ska utformas.
Ett första delmål är att utforma beskrivande texter för vanliga radonreducerande
åtgärder som projektören kan använda sig av vid projektering av utförandeentre-
prenad. Ett andra delmål är att utforma en kortfattad text som ska ge stöd och
råd till projektören då beslut om radonåtgärder ska tas.

1.4 Avgränsningar

Radon i inomhusluften kommer från en eller flera av följande tre källor[4]:

• Marken under och/eller runt huset

• Byggnadsmaterialen

• Hushållsvattnet

Detta arbete, som berör radon i byggnader, har avgränsats till att enbart undersöka
första punkten som är marken under och/eller runt huset med fokus på hur man
bör förebygga radon genom säkra konstruktionslösningar.
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Då detta projekt har avgränsats till nybyggnationer känns det naturligt att även
bortse från radon i byggmaterial eftersom att dagens byggmaterial inte bidrar med
mer än några få tiotal Bq/m3 [5]. Det känns även fullt rimligt att ej ta hänsyn
till radonet i hushållsvattnet då arbetet troligtvis skulle komma att handla om
geo- och installationsteknik snarare än om byggteknik. Den absolut främsta anled-
ningen till varför just markradon undersöks är att det är den primära källan till
förhöjda radonhalter i inomhusluften [4].
Detta projekt kommer enbart beröra föreskrifter som gäller vid nybyggnation.
Konstruktionslösningar baserade på teori som avser redan befintliga byggnader
kommer alltså inte att tas någon hänsyn till.
Nybyggnationer kan utföras med en rad olika grundläggningsmetoder och en av-
gränsning bör i detta fall ske gällande antalet grundkonstruktions-principer som
ska undersökas. I samråd med Johan Jeppsson, på Sweco i Umeå, har ett beslut ta-
gits om att detta arbete ska avgränsas till den vanligaste grundläggningsmetoden
inom Sweco; platta på mark. Anledningen till denna avgränsning är att arbetet
troligtvis kommer kunna bli allt för omfattande annars.
Markens radonhalt klassificeras i tre olika kategorier; låg, normal och hög radon-
halt. Detta arbete kommer avgränsas till grundläggning på mark med normal och
hög radonhalt. Varför grundläggning på mark med låg radonhalt inte specifikt be-
handlas i detta arbete är på grund av att det numer är samma åtgärder som bör
vidtas vid låg radonhalt som vid normal radonhalt.
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2 Teori

För att kunna förstå och tolka de funktionskrav som BBR föreskriver krävs en
viss grundförståelse inom ämnet radon. Nedan redogörs för vad radon är, hur
det transporteras, hur det påverkar människan hälsomässigt samt hur man mäter
radon i inomhusluften. Detta avsnitt har markradon som utgångspunkt eftersom
att projektet har avgränsats till just markradon.

2.1 Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas med den kemiska betäckningen Rn. Att ett äm-
ne är radioaktivt innebär att atomerna i grundämnet sönderfaller spontant och
avger joniserande strålning. Strålning förekommer överallt runt omkring oss och
kan delas in i joniserande- och icke-joniserande strålning. Joniserande strålning är
strålning som är såpass energirik att den kan slita loss elektroner från de atomer
som den träffar. Detta gör att atomerna blir positivt laddade joner. Jonerna kan
orsaka skador på levande vävnad eftersom att dem är kemiskt reaktiva och det är
orsaken till att joniserande strålning kan innebära en hälsorisk. Icke-joniserande
strålning har mycket lägre energi och kan därför inte slå lös elektroner från ato-
mer vilket gör att det inte anses utgöra en hälsofara för människan. Exempel på
icke-joniserande strålning är radiovågor från mobiler och magnetfält från kraftled-
ningar.
Radon finns i tre isotoper; radon-222, radon-220 samt radon-219. Den sistnämnda
isotopen är såpass ringa att den ej utgör en hälsorisk för människan. Radon-222
bildas i söderfalls-serien från uran-238 och radon-220 bildas i sönderfallsserien från
uran-235.
Radon sönderfaller spontant till så kallade radondöttrar som är positivt laddade
partiklar av metall som snabbt attraheras till andra partiklar i den omgivande
luften. Partiklarna (med medföljande radondöttrar) följer med inandningsluften
ner i lungorna och sönderfaller. Det är när dessa radondöttrar sönderfaller inuti
kroppen och avger alfastrålning som det blir en fara för människan; något som
förklaras mer ingående under 2.1.1.
I Sverige förekommer radon naturligt överallt i marken men även i utomhusluften;
dock i låga halter. Anledningen till att det aldrig förekommer höga radonhalter i
utomhusluften är på grund av att radon har en halveringstid på knappt fyra dygn.
Radonhalten i utomhusluften avtar därför snabbt eftersom att det inte finns något
radium som sönderfaller och bildar nytt radon. Radonhalten i marken är dock all-
tid hög eftersom att Uran (som förekommer naturligt i all mark) har en kolossalt
lång halveringstid på nästan 4,5 miljarder år. Uran är startprodukten till radon
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och därför kommer det hela tiden produceras nytt radon i marken; åtminstone i
flera miljarder år framöver [5].
Radon i byggnader kommer från hushållsvattnet, vissa byggmaterial men den
främsta förekomsten av radon i byggnader är markradon. Markradon förekom-
mer i gasform på grund av sin låga kokpunkt på -61,8◦C. Det som gör att vissa
områden har förhöjda radonhalter är då marken består av bergarter med höga ra-
diumhalter. Exempel på sådana bergarter är alunskiffer, pergamiter och uranrika
graniter. Andra orsaker till förhöjd radonrisk är om marken under eller runtom
huset består av material med hög luftgenomsläpplighet så som moräner, grusåsar
eller tjocka lager av sprängsten. Det senare är något som förklaras tydligare i av-
snitt 2.1.2.
Radioaktivt sönderfall anges i söderfall per sekund och vid mätning av radonhalt
i luft anges detta i SI-enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Detta bety-
der att 1 Becquerel innebär att det sker ett sönderfall per sekund [4]. Radonhalten
i en byggnad varierar över tiden och det beror på en rad olika faktorer, till exempel:

• Temperaturskillnader

• Byggnadens placering

• Variation i luftväxlingen orsakade av boendet

• Spisfläkt

• Variation av radonhalten i marken

• Planlösningen

Temperaturskillnaden mellan inne- och uteluft påverkar ventilationsflödet. Om det
är stora temperaturskillnader kommer ventilationen att öka. Under vinterhalvåret
ökar även undertrycket i en byggnad på grund av temperaturskillnaden vilket gör
att markradon är mer benäget att sugas in genom otätheter i grundkonstruktio-
nen.
Byggnadens placering bestämmer hur utsatt det är för vind. Vinden påverkar luft-
trycket men även flödet i byggnadens ventilationssystem.
Variation i luftväxling orsakade av boende innebär att luftomsättningen inomhus
varierar beroende av dem som bor eller nyttjar fastigheten. Om personer vistas
i en byggnad innebär det att luften rörs runt och luftväxlingen ökar därmed. Då
ingen vistas i en byggnad är radonhalten ofta relativt stabil.
Om spisfläkten används ökar luftväxlingen i huset vilket generellt bör minska ra-
donhalten i luften. Spisfläkten bidrar dock till att byggnadens undertryck ökar och
det kan leda till att inläckaget av radonhaltig jordluft ökar.
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Halten av markradon varierar över tid vilket står i direkt relation med radonhal-
ten i inomhusluften. Att markens radonhalt varierar över tid beror bland annat på
grundvattennivån och vind.
Sist men inte minst påverkar även byggnadens planlösning radonhalten i inomhus-
luften. Stängda rum med täta dörrar har ofta en något högre radonhalt än vad
de skulle ha om dörren hölls öppen. Det vill säga: öppna planlösningar är bra ur
ett radonperspektiv eftersom att det inläckande markradonet späds ut med större
volym luft.

2.1.1 Gränsvärden

I Sverige anges olika gränsvärden beroende på byggnad samt vilken verksamhet
som är knuten till byggnaden. Gränsvärdet för radonhalt i nya byggnader i Sverige
(som detta arbete är begränsat till), samt för befintliga bostäder och lokaler dit
allmänheten har tillträde, är idag satt till 200 Bq/m3 [6]. Det tidigare riktvärdet
på 400 Bq/m3, för radonhalt befintliga bostäder, reviderades i juli 2004 till 200
Bq/m3. Det som en mäts är intensiteten (antal sönderfall per sekund) av radon
och inte vilken typ av sönderfall som sker.
Gränsvärdet är ett årsmedelvärde av aktivitetskoncentrationen av radon i inom-
husluften. En byggnad tillåts alltså överstiga 200 Bq/m3 under vissa perioder så
länge årsmedelvärdet inte överskrider gränsvärdet. Detta känns fullt rimligt då
hälsoskadorna från radon i synnerhet beror på exponeringstiden vilket beskrivs
mer ingående i kapitel 2.1.3.
Man skiljer även på nivån av radonåtgärder genom att använda sig av olika be-
nämningar på den tekniska utformningen; radonskyddat och radonsäkert. Ett hus
som ska uppföras på mark med normal radonhalt ska byggas radonskyddat medan
ett hus som ska uppföras på mark med hög radonhalt ska byggas radonsäkert. Den
som är ansvarig för att Boverkets funktionskrav erhålls är byggherren.
Vidare kan tilläggas att år 2009 gick Världshälsoorganisationen (WHO) ut med
en rekommendation att radonhalten i byggnader ej bör överstiga 100 Bq/m3 men
efter en statlig utredning som utfördes på uppdrag av Sveriges riksdag kom man
fram till att kostnaden för att åtgärda redan befintliga byggnader (för att erhålla
en radonhalt på under 100 Bq/m3) skulle bli för stor i förhållande på antal männi-
skoliv som skulle komma att räddas. Ett beslut togs alltså, efter denna utredning,
att gränsvärdet på 200 Bq/m3 skulle behållas [7].

6



2.1.2 Transport av markradon

Som tidigare nämnt förekommer markradon i gasform ty dess låga kokpunkt. Ge-
nerellt brukar lufttrycket inomhus vara lägre än lufttrycket utomhus, detta leder
till att radongasen som finns i marken vill vandra in i byggnaden; allt enligt de
fysikaliska lagar som gäller för diffusion. En annan stor bidragande faktor när
det kommer till radonströmningar in i byggnader är sprickor som kan uppstå i
betongplattan vilket gör att radonet kan färdas med jordluft som sugs in genom
sprickorna; konvektion. Ytterligare orsak till förhöjda radonhalter i inomhusluf-
ten är otätheter i grundkonstruktionen kring genomföringar där radon färdas med
jordluft som sugs in i byggnaden. Detta sker på grund av byggnadens undertryck
förhållande till marktrycket [8]. Figur 1 illustrerar radonets väg in i byggnaden via
olika otätheter.

Figur 1 – Radonets väg in i byggnaden [5].

De punkter som illustreras i figur 1 är intressepunkter för såväl projektör,konstruktör
och utförandeentreprenör att känna till då den största bidragande faktorn till hög
radonhalt inomhus ofta beror på otätheter i grundkonstruktionen.
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Radon transporteras genom marken genom diffusion eller med grundvatten i rörel-
se. Omfånget av transporten beror på markens permeabilitet. Det som begränsar
transportlängden är halveringstiden eftersom att radonet då sönderfaller till ra-
dondöttrar vars metallpartiklar fäster på markens mineralkorn. Markradonets väg
in i en byggnad sker generellt via diffusion och 90 procent av det radon som avgått
från en radonkälla sönderfaller efter en viss sträcka i marken. I tabell 1 redogörs
för transportsträckan i olika medium där sträckan representerar maximal trans-
portavstånd innan dess att radon har sönderfallit till en grad där det inte längre
anses vara skadligt [4].

Tabell 1 – Marktransport i olika medium

Medium Sträcka [m]
vatten 0.05
torr sand 2
luft 5

Utifrån tabell 1 kan det alltså verka som att inga radonreducerande åtgärder be-
höver vidtas vid grundläggning i eller nära grundvattnet eftersom att grundvattnet
förhindrar markradonets transport. Det finns dock andra aspekter som gör att det
alltid är av intresse att vidta radonreducerande åtgärder även då grundvattenni-
vån är nära grundläggningsnivån. Ytterligare aspekter kring eventuella åtgärder
vid grundläggning nära grundvattennivån diskuteras i kapitel 3.

2.1.3 Hälsofara

Radon är den näst vanligaste orsaken, efter tobaksrökning, till att människor drab-
bas av lungcancer och är i Sverige den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar
flest dödsfall [9]. Lungcancer är idag den enda kända hälsorisken med radon.
Radon har en söderfalls-kedja som presenteras i avsnitt 2.1. och det är sönderfalls-
produkten radondöttrar som är särskilt farligt för människan. Radondöttrarna är
isotoper av bland annat bly, vismut och polonium som alla har halveringstider på
under 30 minuter. Dessa isotoper är laddade metalljoner som fäster sig på par-
tiklar i luften, partiklarna förs ner i våra lungor vid inandning och fastnar sedan
där. Människans skinn är ett gott nog skydd mot den alfastrålning som avges då
radondöttrarna sönderfaller men när vi andas in radondöttrarna har vi inte längre
något skydd. Eftersom att halveringstiden är väldigt kort hinner kroppen inte göra
sig av med radondöttrarna. Radondöttrarna sönderfaller istället i våra lungor och
avger alfastrålning som kan ge förändringar på DNA-cellerna; förändringar som
kan leda till lungcancer [10]. Detta synliggörs i figur 2.
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Figur 2 – Radondöttrar inandas och ger skada på DNA-celler

Forskning har visat på att det inte finns något tröskelvärde när radonhalten blir
farlig för människan och det innebär att även låga radonhalter kan orsaka lung-
cancer. Man vet däremot att exponering av höga radonhalter ökar risken för att
drabbas av lungcancer. Radonrisken betraktas som linjär vilket innebär att en ra-
donhalt på 200 Bq/m3 är dubbelt så farlig för människan än en radonhalt på 100
Bq/m3 [4].
Forskning har även visar att man löper betydligt högre risk att drabbas av lungcan-
cer, orsakat av radon, om man är rökare. Enligt SSM uppskattas radon orsaka ca:
500 lungcancerfall per år varav 450 av dessa fall drabbar rökare [10]. Figur 3 visar
risken för att drabbas av lungcancer beroende av mängden cigaretter,brukstiden
och radonhaltsexponeringen.

Figur 3 – Risken att få lungcancer fram till 75 års ålder [5].
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Även om rökning är en stor bidragande orsak till att drabbas av radonrelaterad
lungcancer så finns det alltså en risk att bli drabbad även som icke-rökare. Fram-
förallt ökar risken för lungcancer vid en livslång exponering av radon. Det betyder
att det är den sammanlagda stråldosen som avgör risknivån. Att exponeras för
höga halter av radon är alltså ingen större fara för människan så länge den expo-
neringen sker under en kortare tid [4].
I övrigt bör det tilläggas att radondöttrar även kan fästa sig på mat och vatten-
partiklar vilket innebär en fara då människan intar föda eller dryck och radon-
döttrarna sönderfaller i kroppen. Det är dock inget man kan förebygga genom
konstruktionsutformningen av en byggnad.

2.1.4 Radonmätning av inomhusluft

Detta kapitel syftar till att övergripligt redogöra för hur mätning av radon går till.

I Sverige används idag främst tre olika metoder för att mäta radon:

1. Spårfilm med filter

2. Elektretbaserad radonmätare

3. Radoninstrument.

Spårfilm med filter är en metod som används för att uppskatta radonhaltens års-
medelvärde i en bostad. SSM rekommenderar att mätning ska göras under minst
två månader under eldningssäsong. Anledningen till att mätningar bör ske under
eldningssäsong är att temperaturskillnaden mellan inom- och utomhusluften är
stor vilket bidrar till att självdragsventilationen fungerar som bäst då. Varför man
vill att mätningen ska ske under två månader är för att minska mätosäkerheten;
denna får vara högst 20 % vid 200 Bq/m3 för att resultatet ska anses giltigt [11].
Man placerar detektorerna (som ser ut som små puckar) i olika rum på en axelhög
höjd. Puckarna är försedda med ett filter och genom små springor tillåts radonga-
sen diffundera in i pucken och radondöttrar stängs ute. Radongasen i pucken bildar
sedan radondöttrar vilket i sin tur sönderfaller och avger alfastrålning. Strålningen
träffar detektorsmaterialet i pucken där det bildas små spår som sedan kan göras
synliga i laboratorium genom etsning [11].
Mätning med elektretbaserad radonmätare ska, precis som spårfilm med filter, ut-
föras under minst två månader under eldningssäsong. Mätaren liknar en gasoltub
med en uppstickande cylinder och även detta mätdon låter radon diffundera in i
behållaren. Radonet bildar radondöttrar som sönderfaller och avger alfapartiklar
vilket genererar joner.

10



I behållaren finns små elektroder i form av elektrostatiskt laddade teflonplattor
och dessa plattor skapar elektrostatiska fält som lockar de fria jonerna som av-
getts. Efter mätningen plockas teflonplattor ur och analyseras i laboratorium för
att kunna uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i bostaden.
Mätning med radoninstrument innebär en kontinuerlig mätning till skillnad från
de ovanstående två alternativen. Mätning med denna metod ska även den genom-
föras i minst två månader under eldningssäsong. Radonhaltig luft diffunderar eller
pumpas genom ett filter, som avlägsnar radonets sönderfallsprodukter, till en jo-
nisationskammare. Alfasönderfallet som sedan sker i kammaren frigör elektriska
laddningar som samlas på kammarens elektroder vilket ger upphov till elektriska
pulser. Med hjälp av en mikroprocessor kan dessa pulser förstärkas och sedan ana-
lyseras. Denna metod mäter alltså radonhalten i luften vid vissa givna intervall
under dygnet och data loggas och analyseras. Detta gör att denna metod inte bara
visar ett uppskattat årsmedelvärde utan det visar även hur radonhalten förändras
under dygnet. Det kan vara av stort intresse för en fastighetsägare att välja denna
mätteknik för att sedan kunna ta kloka beslut vid valet av lämpliga åtgärder. Det
kan vara så att det är stora variationer av radonhalt under dygnet och då kan t.ex.
ett behovsstyrt ventilationssystem vara en betydligt bättre lösning än en radonsug.
SSM har presenterat en metodbeskrivning för hur man bör gå tillväga vid mätning
av radon [11]. Om dessa anvisningar följs kan man alltså uppskatta årsmedelvär-
det av bostaden och jämföra värdet med de rekommendationer som bland annat
Boverket och Socialstyrelsen föreskriver.
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3 Konstruktionslösningar

Arbetet är avgränsat till en grundläggningsmetod (platta på mark) men till två
olika klassificeringar av radonhalt i marken; normal- och hög radonhalt. Detta ka-
pitel syftar till att redogöra för de redonreducerande-konstruktionslösningar som
används idag. Först presenteras ett antal lösningar som används vid nybyggnatio-
ner och sedan presenteras ett antal åtgärder som primärt bör användas vid redan
befintliga byggnader. Om inte annat nämns bör läsaren utgå från att fakta är
hämtad från radonboken. Det redogörs även för hur man bör utforma grundkon-
struktionen med hänsyn till de olika marktyperna. Samtliga konstruktionslösningar
som presenteras i detta kapitel syftar endast till att uppfylla BBR:s krav för ra-
donhalter i inomhusluften orsakat av markradon.
Platta på mark är idag den vanligaste grundläggningspricipen i Sverige, så även för
de grunder som Sweco projekterar. Figur 4 illustrerar hur en kantförstyvad platta
på mark kan se ut.

Figur 4 – Principskiss för platta på mark.

Givetvis kan utformningen variera något med bland annat olika tjocklek på be-
tongplatta eller med mer eller mindre isolering under betongplattan än vad figur
4 visar.
I kapitel 2.1.2. nämndes att det vid grundläggning nära, eller i, grundvatten kan
framstå som att inga radonåtgärder behöver tas på grund av att grundvattnet
förhindrar markradonets transport. I samtal med Connie Box [18], radonexpert på
teknikföretaget Bjerking, bör man för enkelhetens skull ändå alltid se till att utfö-
ra vissa radonförebyggande åtgärder trots att grundläggningsdjupet är nära eller i
grundvattennivå. Detta bör man göra eftersom att det i framtiden skulle kunna ske
en grundvattensänkning i området, vilket skulle göra att den grund som från bör-
jan var radonskyddad av grundvattnet skulle stå helt blottad för markradonet[12].
En grundvattensänkning kan komma att ske om man till exempel schaktar i när-
området.

12



Ännu en aspekt som talar för att man redan från start bör förebygga att markra-
don tar sig in i byggnaden är att det blir betydligt mycket dyrare och komplicerat
att genomföra åtgärderna på efterhand. Radonförebyggande åtgärder bör alltså
utföras oavsett grundkonstruktionens förhållande till grundvattnet.
I övrigt kan sägas att det ur ett ekonomiskt perspektiv alltid bör vara angeläget
att anpassa projekteringen måttligt och förbereda för radonsänkande åtgärder om
det i framtiden skulle visa sig att radonhalten i byggnaden är för hög. Varför det
är av intresse är på grund av att en senare radonåtgärd av konstruktionen (plat-
ta på mark) innebär omständiga och kostsamma arbeten. För att säkerställa god
kvalitet ur radonsynpunkt bör man självklart även vara noga med att kontrollera
utförandet.

3.1 Normal radonhalt

Vid grundläggning på mark med normal radonhalt ställer Boverket krav på radon-
förebyggande åtgärder. Det kan handla om att se till att väggar och golv inte är
uppenbart otäta mot marken. Denna utförandegrad är något mildare i sin utform-
ning än den utformning som rekommenderas vid grundläggning på mark med hög
radonhalt.

3.1.1 Plattans utformning

En normaltjock betongplatta ska, vid grundläggning på mark med normal radon-
halt, teoretiskt vara ett gott nog skydd mot det radon som diffunderar från den
underliggande marken[4]. Transporten av markradon som diffunderar genom en
betongplatta är otroligt liten och det är endast vid extremt höga radonhalter som
man behöver ta hänsyn till diffusionen genom plattan. Exempelvis så diffunderar
endast ca 30 Bq/m3 per timme genom en 10 cm tjock platta om jordluftens ra-
donhalt är 500 000 Bq/m3 [4]. Detta gäller förutsatt att inga sprickor eller andra
otätheter finns i konstruktionen. Om entreprenören som genomför gjutningen ej
utför arbetet på ett erforderligt sätt kan det innebära att plattan spricker och
radon tar sig in i byggnaden. Den vanligaste typerna av sprickor som uppstår i
betongplattor är så kallade krympsprickor och illustreras i figur 5. Dessa uppstår
när vattnet i betongmassan avgår för snabbt.
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Figur 5 – Plastiska krympsprickor i betongplatta

Även om denna typ av sprickor kan lagas på efterhand så kommer plattan alltid
vara mer benägen att spricka upp på samma ställe. Krympsprickor uppstår oftast
under de första timmarna efter gjutning och därför är det alltid av intresse hålla
uppsikt över plattan under dessa timmar. Att se till att plattan håller sig fuktig
och i rätt temperatur kräver initialt en större arbetsbelastning men det bör vara
av intresse att lägga denna extra tid då konsekvenserna annars kan bli betydligt
större och dyrare.
Det optimala är att gjuta när betongen och luften runt omkring har samma tem-
peratur samt när luften runtom har hög relativ fuktighet. I de flesta fall är det
omöjligt att uppnå helt perfekta förhållanden men genom att täcka plattan med
plastfolie direkt efter gjutning kan man hindra vattnet i betongen från att avgå
lika hastigt och då minimeras risken för krympsprickor. Ytterligare förekommer
sprickor som uppstår på grund av sättningar i marken. Det är därför viktigt att
man är noga med att se till att undergrunden är korrekt utformad.
En korrekt utförd undergrund innebär att man har ett dränerande lager av frik-
tionsjord som fungerar som ett kapillärbrytande skikt. Vid fast mark schaktas
matjord bort och det kapillärbrytande lagret läggs dit och packas noggrant. Van-
ligt förekommande är att man placerar en fiberduk mellan schaktbotten och frik-
tionsjorden som motverkar att dessa lager blandas. Träguiden rekommenderar att
det kapillärbrytande skiktet bör vara minst dubbelt så tjockt som den kapillära
stighöjden hos materialet och det alltid bör vara större än 200 mm oavsett ma-
terial [13]. Vid lösare mark kan man behöva påla för att uppnå en god bärighet.
Vid grundläggning vid berg kan en plansprängning behöva utföras; detta återföljs
sedan av att man packar sprängmassorna.
Plattans slutgiltiga beskaffenhet bestäms i hög grad under utförandefasen vilket
ställer krav på att byggnadsentreprenören är införstådd om hur viktigt det är med
att lyckas åstadkomma en lufttät konstruktion ur radonsynpunkt.
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En faktor som ytterligare bör beaktas är säkerställandet av att normalhaltig jord-
luft inte läcker in via kantblock (te.x. lättklinkerblock) där transporten sker via
vertikalt öppna fogar i kantblocken. Det enklaste sättet för att uppnå det är gi-
vetvis att undvika användandet av kantblock med vertikalt öppna fogar. Ska man
däremot använda sådana block bör man se till att täta skarven mellan kloss och
platta enligt figur 6.

Figur 6 – Anslutning mot kantblock

De olika radondukslösningarna presenteras mer utförligt i avsnitt 3.2.1. och alter-
nativen i figur 6 följer de alternativ som visas i figur 12.
Vid gjutning av stora byggnadsytor kan det vara av intresse att gjuta plattan i
sektioner för att minska risken för sprickbildning på grund av sättningar. Sektio-
nerna bör då vara åtskilda av så kallade dilatationsfogar vilket gör att plattans
olika sektioner tillåts att röra på sig utan att sprickor eller andra otätheter uppstår
[4]. Figur 7 illustrerar en dilatationsfog.

Figur 7 – Dilatationsfog mellan två sektioner av en betongplatta.
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Enligt Connie Box [18] är dilatationsfogarna ett vanligt ställe där otätheter upp-
står med tiden och om man på efterhand märker att det läcker in radon genom
dilatationsfogarna så måste det givetvis åtgärdas. Tätning av dilatationsfogarna
görs förslagsvis med en alkalibeständig slang av epoxi eller annat lämpligt material
[4].
En platta på mark bör som tidigare nämnt utgöra ett gott nog skydd för att klara
BBR:s funktionskrav om allt utförs enligt konstens alla regler och att inga sprickor
uppstår. Givetvis är det skillnad på teori och praktik även i detta fall vilket gör
att man bör ta andra radonåtgärder i beaktande. Att förbereda för radonåtgärder
i framtiden är något som är klokt då det finns åtgärder som är relativt billiga om
dem utförs i samband med grundläggningsarbetet. Skulle dessa åtgärder istället
utformas i efterhand blir det ofta arbetskrävande och dyrt. Ett exempel på en
sådan åtgärd presenteras i kapitel 3.1.3.

3.1.2 Genomföringar

Genomföringar är en känd källa till att radontransport med hjälp av jordluft sker
via otätheter och man bör därför alltid ta detta i beaktande vid grundläggning oav-
sett vilken radonklass marken tillhör. När betongen härdar kan en viss krympning
ske och detta kan skapa små vertikala kanaler parallellt med rören och därmed
tillåta radonet att ta sig in.
Vid vertikala genomföringar träs en radonstos av polyeten eller en radonmanschett
över det vertikala röret. Avståndet mellan överkant på stosen/manschetten och den
färdiga betongplattans bör vara minst 20 mm (se figur 8) men gärna ännu större
om det är praktiskt genomförbart [14].

Figur 8 – Minsta avstånd mellan stos och färdig betong

När gjutning ska ske kring rör och ledningar i ingjutningshylsor bör man komplet-
tera dessa med ett elastiskt kitt eftersom utrymmet mellan hylsan (eller ytterröret)
och det inre röret inte är tillräckligt stort.
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Generellt kan man alltid minska risken för otätheter genom att betongplattans
tjocklek görs något tjockare kring golvbrunnar och genomförningar, det gäller även
för avloppsledningar som läggs i fall genom betongplattan [4]. Om läckage av jord-
luft upptäcks på efterhand bör otätheter göras täta med alkalibeständig elastisk
fogmassa eller likvärdigt.

3.1.3 Övriga åtgärder

En av de förebyggande åtgärder som är relativt billig, och som på efterhand kan
effektiviseras, är att dräneringsslangar grävs ner i det kapillärbrytande skiktet
under grundplattan. Markluft diffunderar in i de perforerade dräneringsslangarna
och färdas sedan i slangarna till en önskad punkt där radonet sedan försvinner ut
i luften. Dräneringsslangarna bör ha en minsta diameter på 70 mm och placeras
ut med ca: 2 m centrumavstånd. Avståndet från slangarnas ändar till sockellivet
bör vara ca: 1,5 m. Detta mått gäller även för de yttre slangarna som gränsar mot
kantbalken; se figur 9 för förtydligande.

Figur 9 – Minsta avstånd för dräneringsslangar

Vidare finns det två olika sätt att utföra kopplingarna på.
Alternativ 1:
Slangarnas ena ände tätas och den andra änden ansluts till ett gemensamt vertikalt
ickeperforerat rör som placeras så centralt i huset som det bara går. Detta rör dras
antingen direkt upp över yttertaket eller pluggas vid den färdiga betongplattans
överkant med tätslutande lock för att i ett senare skede (om radonhalten i huset
överstiger gränsvärdet) anslutas till en vertikal kanal enligt figur 10.
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Figur 10 – Alternativ 1, dräneringsslangar under kantförstyvad betongplatta

Alternativ 2:
Dräneringsslangarna placeras enligt samma princip som presenteras i alternativ 1.
Vidare ansluts dem till ett markavloppsrör i PVC (ej perforerat). Markavloppsröret
dras sedan fram till hussockeln för att i ett senare skede (vid behov) kunna anslutas
till en fläkt [4]. Figur 11 illustrerar hur detta kan se ut.

Figur 11 – Alternativ 2, dräneringsslangar dras utanför sockelliv.
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De olika lufttryckspåverkande alternativen som presenteras ovan har olika fördelar
och detta är något som man bör värdera i förväg innan man beslutar om vilket
alternativ som ska användas. Alternativ 1 bygger på att man utnyttjar naturens
lagar och ett sug uppstår i de nedgrävda dräneringsslangarna. Den primära mäng-
den markradon kommer att åka in i dräneringsslangarna och följa vägen till den
vertikala ledningen i byggnadens centrum för att sedan stiga uppåt och försvin-
na ut ovanför byggnadens tak. Fördelen med detta alternativ är att man direkt
har skapat en radonminskande åtgärd även om den kan anses vara något tilltagen
för det specifika fallet. Nackdelen är att det kräver en viss anpassning till huset i
övrigt på grund av den rördragning som krävs för det vertikala rör som dras upp
över tak. Detta alternativ kräver alltså både tid och pengar och kan vara obefogat
överdrivet i de fall då radonhalten ändå inte hade överstigit gränsvärdet.
Alternativ 2 har en stor fördel då det krävs en relativt liten extra arbetsinsats
initialt. Har man tur kommer denna åtgärd vara tillräcklig men har man otur
krävs det andra insatser som innebär en extra kostnad. Om radonhalten visar sig
vara för hög krävs det att man installerar en fläkt vid anslutningspunkten utanför
hussockeln. Fläkten har naturligtvis ett visst anskaffningsvärde och kommer att
kräva ett visst underhåll. Vidare bör man vara observant på att nedkylnings- och
tjälproblem kan uppstå och man bör i vissa fall se till att värmeisolera utanför
byggnaden; så kallad randisolering. Beslut om vilket av dessa två alternativ som
ska tas bör baseras på sannolikheten om det är troligt att framtida fläkt kommer
behöva installeras eller ej. Går det att välja alternativ 1 utan att större anpassning
behöver tas till övrig projektering av byggnaden så är det alternativet helt klart
bäst ty den ger alltid en radonreducerande åtgärd med gratis driftskostnad.

3.2 Hög radonhalt

Vid grundläggning på mark med hög radonhalt ställer Boverket krav på radonsäkra
åtgärder. Denna typ av grundläggning innebär att byggnaden bör utformas på ett
sätt som gör att den är tät mot markluft vilket gör att såväl entreprenören och
konstruktören bör lägga stort fokus i sitt arbete med att få byggnaden tät för att
undvika kostsamma efterarbeten.

19



3.2.1 Plattans utformning

För grundläggning på mark med hög radonhalt krävs det ofta mer omfattande
åtgärder än de lufttryckspåverkande åtgärder som beskrivs i avsnitt 3.1.1. Det finns
många olika åtgärder för att uppnå radonsäker grund och många av de följande
åtgärderna kan (och bör i vissa fall) kombineras. De vanligaste åtgärderna vid
grundläggning på mark med hög radonhalt är:

• Dräneringsslangar i singelbädden (utförande beskrivs i avsnitt 3.1.3.)

• Radonduk

• Platta med dubbel sprickarmering.

Det finns även ytterligare åtgärder som kan vara användbara, nämligen:

• Radonbrunn

• Radonsug

• Luftkuddemetoden

men dessa lösningar bör primärt inte väljas vid nyproduktion utan är ofta mer
lämpliga att använda vid åtgärder av befintliga byggnader.

Radonduk
Radonduk är en duk som läggs ut vid grundläggningen och dess funktion är att
hindra att jordluft kan vandra upp i byggnaden. Dukens placering illustreras i figur
12 och är beroende av vilken typ av radonduk som används.

Figur 12 – Placering av radondukar [15]
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Placering enligt alternativ 1 i figur 12 får endast utföras med radondukar som är
framtagna för just denna typ av placering. Sådan radonduk utgörs av ett slitstarkt
membran av flera lager UV-stabiliserande polyetenplast. Som figuren visar så kan
denna duk läggas direkt mot schaktbotten vilket ger en effektiv arbetsinsats och
duken fungerar även då som ett extra fuktskydd. Det är viktigt att schaktbotten är
konvext utformad för att säkerställa avrinning från huset och motverka pool-effekt.
Man bör även säkerställa att massorna som fylls på ovanför radonduken är radon-
fria. Nackdelen med denna duk är att den är relativt dyr i inköp men arbetsinsatsen
är betydligt mindre krävande än för de övriga alternativen som presenteras i figur
12 [17]. Ett sådant resonemang skulle kunna tala för att slutkostnaden för detta
alternativ trots allt blir lägre än de andra radonduks-alternativen.

Radonduk som placeras enligt alternativ 2 i figur 12 är billigare i inköp än al-
ternativ 3 men kräver en något större arbetsinsats än både alternativ 1 och 3. Det
beror dels på grund av att många hörn och kanter kräver särskild tätning men även
vid genomföringar måste särskild tätning ske. Fördelen med alternativ 2 jämfört
med alternativ 3 är att man minskar risken att penetrera duken i byggskedet då
byggnaden ska resas.
Alternativ 3 är samma typ av radonduk som alternativ 2 men denna placering
innebär att man rullar ut duken på färdig betongyta istället för att placera den
mellan cellplastlagren (som alternativ 2). Denna lösning kräver samma typ av tät-
ning runt genomföringar som alternativ 2 men man slipper att täta särskilt vid
hörn och kanter. Fördelen med detta alternativ är att det är både billigare i inköp
än alternativ 1 och kräver mindre arbete än alternativ 2. Nackdelen med denna
lösning är att det lätt kan uppstå skador på duken i byggfasen.

Platta på mark med extra sprickarmering
Som beskrivet i avsnitt 3.1.1. är transporten av markradon som diffunderar genom
en betongplatta väldigt liten och behöver sällan tas i beaktande om radonhalten i
marken inte är extremt hög; däremot är det desto viktigare att undvika sprickor i
plattan. För att förtydliga vikten av att undvika sprickor följer här ett exempel.
Med en radonhalt i marken på 500 000 Bq/m3 och en platta som är 150 mm tjock
diffunderar en mängd som bidrar med ca 15-20 Bq/m3 vid en luftomsättning på
0,5 per timme i huset. För att få samma bidrag via en spricka i grundplattan (vid
samma förhållanden som nyss presenterats) krävs det endast att ca 1 liter jordluft
sugs in per timme [4].
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Vid ett radonsäkert utförande behöver alltså grundplattan eventuellt göras tjoc-
kare och förses med dubbel sprickarmering då dessa åtgärder reducerar risken för
att sprickbildning uppstår. Figur 13 visar en principskiss över hur en platta med
dubbel sprickarmering kan se ut.

Figur 13 – Principskiss över platta med dubbel sprickarmering [15]

Som figur 13 illustrerar bör alltså bottenplattan göras något tjockare och för att
säkerställa att sprickor ej uppstår bör armering ske i både över- och underkant.
Givetvis ska man ta det ekonomiska perspektivet i beaktande också vilket innebär
att en avvägning bör ske mellan plattans tjocklek och vad som är ekonomiskt för-
svarbart. En platta som ska utföras radonsäker bör utformas relativt styv; enligt
EKS. Detta innebär att plattan ska konstrueras efter en tillåten sprickbredd på
0,15-0,20 mm och det uppnår man genom att konstruera plattan enligt samma
princip som vid gjutning av vattentät betong. Med det ekonomiska tänket i bak-
huvudet bör en lämplig tjocklek vid grundläggning mot markskivor vara minst
140 mm och direkt mot mark bör tjockleken ökas till 170 mm eller tjockare. Slut-
ligen bör säkerhetsklassen helst vara klass III och minst klass II [4].
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Radonbrunn
En annan radonåtgärd som främst används vid sanering av befintliga hus är en
så kallad radonbrunn. Figur 14 visar en principskiss över hur en radonbrunn kan
vara utformad.

Figur 14 – Principskiss över radonbrunn [5]

Radonbrunn är ett effektivt sätt för att sänka lufttrycket i en stor markvolym och
kan därför med fördel installeras vid en punkt där flera hushåll kan dra nytta av
den och på så sätt även dela på kostnaden för brunnen.
Placeringen av radonbrunnen bör bestämmas utifrån markplanering, husplacering
och markens beskaffenhet. Man vill placera brunnen på ett ställe där det är god
luftgenomsläpplighet och om det är flera hushåll som ska dela på brunnen bör den
placeras på ett sätt som gör att alla byggnader kan dra någorlunda lika mycket
nytta av den. Brunnens diameter är i normalutförandet mellan 40-100 cm med
ett djup på 350-400 cm. Om dräneringsslangar har placerats ut i singelbädden (se
figur 10) kan dessa med fördel anslutas till radonbrunnen och på så sätt urlaka
den radonhaltiga jordluften under huset; gör man detta kan även brunnens djup
minskas. Vid normalutförandet vid installation av en radonbrunn kan det vara
smart att överdimensionera fläkten något eftersom att det på förhand kan vara
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svårt att exakt känna till radonbrunnens inverkan på radonhalten i byggnadens
inomhusluft. Avluftskanalen från radonbrunnen bör sträcka sig 2-3 m ovan mar-
knivå och placeras så att radonhaltig luft från kanalen ej kan tränga in i huset
via ventiler eller andra otätheter, enligt radonboken dras denna ventil lämpligen
upp bakom ett garage eller annan sidobyggnad. Eftersom att hela anläggningen är
under jord (vilket gör det svårt att höra fläkten) kan det vara klokt att installera
ett larm som varnar för eventuella driftstopp på fläkten.

Radonsug
Principen med en radonsug är den samma som hos en radonbrunn men den täcker
ett mindre område och har bäst effekt vid hus som är grundlagda på makadam
eller singel. Anskaffningsvärdet är lägre än en radonbrunn och driftskostnaden är
relativt låg. Radonsugen är relativt enkel att byta ut eller reparera om den den
slutar fungera. Figur 15 illustrerar hur en radonsug fungerar.

Figur 15 – Principskiss över radonsug [5]

Radonsug är en betydligt mindre anläggning än vad en radonbrunn är och lämpar
sig främst som en radonreducerande åtgärd för redan befintliga enskilda villor.
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Nackdelen med en radonsug är att många användare upplever att fläkten (som
placeras inne i huset) väsnas. Ljudproblematiken kan dock ofta lösas genom att
montera fläkten på taktiska ställen för att motverka stomljud i byggnaden samt
att man ser till att ljudisolera både fläkten och invändiga spiro-rör.

Luftkuddemetoden
Denna metod fungerar något så när som en omvänd radonsug och används väldigt
sällan; aldrig vid nyproduktion. Det handlar om att man trycker ut ventilerad
inomhusluft ner i marken under plattan och på så sätt späder man ut den radon-
haltiga jordluften och minskar därmed radonhalten i marken. Denna metod har
visat sig ha en relativt bra effekt där förhållandena är sådana att en radonsug inte
fungerar på ett önskvärt sätt. Framför allt gäller det för grundläggning som har
utförts på sand eller annan friktionsjord som har lägre kornstorlek än makadam
och singel. I Sverige är de flesta hus sedan 1970-talet dock grundlagda på ett drä-
nerande lager av makadam eller singel och vid sådan grundläggning är radonsug
ett bättre alternativ [4].

3.2.2 Genomföringar

Precis som för genomföringar vid grundläggning på mark med normal radonhalt
gäller att alla genomföringar och skarvar görs täta. Vid användandet av radonmat-
tor skärs en lokal öppning i duken upp och röret träs genom öppningen i duken.
Man använder sedan en speciell radonmanschett som träs över röret och som tätas
med särskild tejp (Elotoene) enlig figur 16.

Figur 16 – Radon-manschett.
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Samtliga avslutande kanter mot såväl duk som uppkommande rör ska göras täta
genom att tejpas. Vid temperaturer under +5◦C (vid montering) bör tejpbitarna
förvärmas.
Som tidigare nämnt kan sprickor i plattan vara en stor bidragande faktor till att
radon förs in i byggnaden via jordluft. På samma sätt kan radon ta sig in i bygg-
naden vid utsatta ställen där det enkelt kan uppstå luftfickor och otätheter. Dessa
ställen är framför allt golvbrunnar, rörgenomföringar samt urtagningar. Generellt
vid radonsäker byggnation innebär det att genomföringar och urtagningar görs helt
lufttäta. Vid rörgenomföringar bör man använda sig av så kallade radonstosar där
det är möjilgt, annars tätas genomföringar med alkalibeständig elastisk fogmassa
på efterhand. En radonstos är en teknisk lösning som är framtagen för att förhind-
ra att luft ska transporteras. Radonstosen träs över det röret och gjuts in i plattan
enligt samma princip som 3.1.2. Alla otäta genomförningar och ursparningar bör
tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller gjutas igen med bruk som inte
krymper vid härdningen. På ställen där lutande rör, exempelvis avloppsrör, ligger
i svag lutning kan man göra plattan något tjockare för att minimera risken för
sprickbildning. Man kan även se till att plattan är något tjockare vid golvbrunnar
och dylikt för att försäkra sig om att det ska vara tätt. I övrigt vid rörgenomför-
ningar bör rör som gjuts fast förses med några varv tätningslist av alkalibeständigt
material på den ingjutna delen.

3.2.3 Övriga åtgärder

Vad gäller kantblock och andra kantelement gäller samma princip som vid grund-
läggning på mark med normal radonhalt med ett tillägg att man i ännu högre grad
bör undvika att använda kantblock med öppna vertikala fogar. Anledningen till
det är på grund av att det alltid föreligger en risk för läckage med den typen av
lösningar om arbetet inte utförs med stor noggrannhet.
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4 Föreskrifter, utformning och förslag

Att utforma allmänna föreskrifter kräver stor eftertanke. På några få meningar
ska man lyckas att föreskriva en teknisk utformning som normalt skulle behövas
sammanfattas i en medföljande bilaga eller dokument. Det är viktigt att se till att
föreskrifterna är allmängiltiga men ändå beskrivande och omfattande. Vidare kan
ett utförande som på pappret ser ut, enkelt spolieras genom slarv i utförandefasen
och därför är det från konstruktörens sida viktigt att inte låta de allmänna före-
skrifterna bli en arbetsbeskrivning som entreprenören ska följa. Kan konstruktören
visa på att denne har vidtagit erforderliga åtgärder så är det en klar fördel vid
en eventuell rättstvist. Det ställs alltså stora krav på att personen som skapar en
föreskrift är noga med vad som berörs och inte.
Om en konstruktör inte lyckas få med allt kan det resultera i att entreprenören
anser att vissa åtgärder är ÄTA-arbeten (se begreppsförklaringar) som hamnar
utanför budgeten för anbudet. Det kan då uppstå en juridisk tvist om vem som
ska stå för kostnaden för ett sådant arbete. Följden blir således att beställaren
får betala ett högre pris än vad som var beräknat. Man kan utgå från att entre-
prenören som ska utföra arbetet alltid kommer försöka att hitta ÄTA-arbeten i
föreskrifterna. Lyckas entreprenören med detta kan denne lämna ett anbud som är
lägre och sedan få in extra pengar via ÄTA-arbeten. Ett lägre anbud ökar entre-
prenörens chanser till att vinna anbudet och ÄTA-arbetet innebär extra pengar för
entreprenören. Från Sweco:s sida vill man såklart undvika att detta sker eftersom
att man vill kunna leverera en produkt till beställaren som denne kan lita på till
fullo både innehållsmässigt och konstruktionsmässigt.
Vidare kan det vara av intresse för konstruktören att undvika att föreskriva en
specifik produkt då det i vissa fall kan röra sig om en upphandling som omfattas
av LOU.
I arbetet med att ta fram dessa föreskrifter har andra föreskrifter granskats för
att få någon typ av referens till hur radonföreskrifterna, rent utseendemässigt, bör
utformas. Det mest utmanande med utformningsarbetet har varit att utröna vad
som innehållsmässigt är det mest essentiella att få med. I detta kapitel diskuteras
och reflekteras det runt vad som är viktigt att ta med och hur det ska formuleras
för att bli nog omfattande men ändå specifikt.
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4.1 Utformningen av förslagen

I Kapitel 3 presenteras en rad handfasta metoder för att erhålla en slutprodukt
som uppfyller radonkraven. I detta arbete sammanfattas dessa metoder på ca: 13
sidor och en föreskrift bör inte vara längre än några rader men samtidigt omfatta
samma område. Med resonemanget i texten ovan ligger den stora utmaningen att
formulera alla metoder till en kort och beskrivande text och därför har fokus lagts
på att se till vilken funktion som bör uppnås snarare än tillvägagångssättet.
Generellt handlar det om att uppnå BBR:s funktionskrav. Det vill säga att grund-
konstruktionen är diffusionstät så till den grad att gränsvärdet 200 Bq/m3 inte
överskrids.
Vidare bör två olika föreskrifter konstrueras då onödigt omfattande åtgärder vill
undvikas för grundläggning som ska utföras på mark med normal radonhalt. Dessa
två föreskrifter ska användas då Sweco projekterar för en totalentreprenad. Varför
man inte vill beskriva olika tekniska lösningar vid totalentreprenad är på grund
av att entreprenören bör ges stor frihet vad gäller lösningar och genomförande i
denna entreprenadform.
Vid projektering av en utförande-entreprenad ställs högre krav på projektören i
arbetet med att beskriva olika erforderliga lösningar. Därför kommer även en kort
beskrivande text utformas för några av de vanligaste radonreducerande åtgärderna.
Detta presenteras i kapitel 5.

4.1.1 Utformning av föreskrift vid normal radonhalt

Grundläggning på mark med normal radonhalt innebär att radonförebyggande åt-
gärder behöver vidtas. En normaltjock betongplatta ska som sagt vara nog bra
skydd från radonhaltig jordluft som diffunderar men sprickor och andra otäthe-
ter kan göra att gränsvärdet för radon i inomhusluften överskrids. Problematiken
kring otätheter och sprickor är återkommande i all litteratur och på olika hemsidor
från myndigheter och branschfolk. Det bör alltså vara av intresse att få med hur
otätheter bör undvikas eller åtgärdas i föreskriften som handlar om grundläggning
på mark med normal radonhalt.
Den lösning som sammantaget verkar vara mest lämplig är radonslangar som pla-
ceras i det dränerande skiktet under betongplattan. Varför denna metod verkar
vara den sammantaget bästa är för att den är relativt billig att förbereda och i
de fall som radonhalten i inomhusluften blir för hög ges en möjlighet att instal-
lera en fläkt i efterhand. Som byggherre behöver man i bästa fall enbart betala
dräneringsrör och några timmars extra arbete; något som bör ses som billigt i
sammanhanget.
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I värsta fall behöver man som byggherre även stå för inköpet av en fläkt och
installeringen av denna; även det relativt billigt i i sammanhanget. Vidare kan man
fundera kring om hur en specifik praktisk radonreducerande lösning ska föreskrivas
eller ej. En föreskrift har inte som funktion att vara en arbetsbeskrivning. Inte
heller ska den begränsa entreprenören till att välja specifika lösningar om samma
resultat kan fås genom andra lösningar; förutsatt att beställaren inte önskat en
specifik lösning. Kanske är det möjligt att föreskriva att åtgärder bör vidtas som
kan underlätta för eventuella framtida behov?

4.1.2 Utformning av föreskrift vid hög radonhalt

Vid grundläggning på mark med hög radonhalt behöver radonsäkra åtgärder vid-
tas. En något tjockare platta (>140 mm) som är fri från sprickor och otätheter
bör teoretiskt vara nog gott skydd från diffunderande markradon [4]. Erfarenhets-
mässigt vet man dock att det kan vara svårt att uppnå vilket gör att man bör
vidta ytterligare åtgärder och inte blint förlita sig på att plattan ger tillräckligt
skydd. Dräneringsslangar i det dränerande lagret kan med fördel kombineras med
samtliga tre radondukslösningar som presenteras i avsnitt 3.2.1. Radonbrunn är
en väl fungerande åtgärd som fungerar bra i kombination med andra närliggande
hushåll men det är initialt dyrt och bör, som tidigare nämnt, undvikas som primär
lösning vid nyproduktion. I valet mellan radonbrunn och radonsug så väljs oftast
lösningen radonsug och det beror rimligtvis på att sugen är enkelt att installera
och relativt billigt. Det kan även bero på att folk generellt sett vill ha sitt eget
och inte orkar sam-köpa och ordna det logistiska med andra människor. Det går
inte att säga att den ena lösningen är mer lämplig än den andra eftersom att det
är väldigt beroende av den specifika situationen.
I föreskriften för grundläggning på mark med hög radonhalt krävs det att entre-
prenören förstår att stora åtgärder behöver vidtas och sedan måste det lämnas till
entreprenören att besluta om hur det ska uppnås. På så vis måste de allmänna
föreskrifterna fungera som en typ av funktionskrav gentemot entreprenören.
Precis som vid grundläggning på mark med normal radonhalt bör det vara av pro-
jektörens intresse att förtydliga hur viktigt det är att att otätheter bör undvikas
till varje pris.
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4.2 Förslag till föreskrifter

Nedan presenteras de två allmänna föreskrifterna som ska gälla vid totalentrepre-
nad.

4.2.1 Föreskrift vid normal radonhalt

Entreprenör ansvarar för att lämpliga radonförebyggande åtgärder vidtas så till
den grad att gränsvärdet 200 Bq/m3 ej överskrids. Ursparningar och eventuella
otätheter tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller likvärdigt.

4.2.2 Föreskrift vid hög radonhalt

Entreprenör ansvarar för att grunden görs luft- och diffusionstät så till den grad
att gränsvärdet 200 Bq/m3 ej överskrids. Ursparningar och eventuella otätheter
tätas med alkalibeständig elastisk fogmassa eller likvärdigt.
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5 Förslag till beskrivande text och allmänna råd

Utgångspunkten vid utformningen av de beskrivande texterna har varit att sam-
manfatta de mest vanliga radonreducerande åtgärderna som används vid nypro-
duktion i dagsläget. Baserat på det som kommunicerades av Connie Box har nedan-
stående förslag på åtgärder valts.
Innehållet i de allmänna råden som ska ges till projektören har tagits fram i sam-
råd med Johan Jeppsson på Sweco Structures i Umeå. I denna sektion ges förslag
på hur beskrivande texter till olika typer av radonreducerande lösningar kan se ut.

5.1 Beskrivande text, dräneringsslangar

Dräneringsslangar placeras i det kapillärbrytande skiktet med c/c ≥2 m, rördia-
meter ≥70 mm och avstånd ≥1,5 m från sockel-liv. Slangarna ansluts till vertikal
kanal centralt i huset och dras ovan yttertak, alternativt till punkt utanför sockel-
liv. Extra randisolering kan behövas.

5.2 Beskrivande text radonduk

Lösningen med radonduk kan utföras på tre olika sätt enligt den princip som
illustreras i figur 12 och därför har även tre olika beskrivande texter utformats för
detta och beskrivs i texten nedan.

5.2.1 Beskrivande text, radonduk ovanpå betongplatta

Duk läggs på gjuten platta med 15 cm överlapp som skarvas med butylband. Duk
dras ut över kantbalk och tätas med syllmembran. Vid genomföringar används
rörmanschetter i kombination med butylband. Vid temperaturer under +5◦C för-
värms butylbandet och kompletteras med en sträng butylmassa.

5.2.2 Beskrivande text, radonduk mellan cellplastlagren

Duk läggs mellan isolerskivor med 15 cm överlapp som skarvas med butylband.
Duk dras ut över kantbalk och tätas med syllmembran. Vid genomföringar används
rörmanschetter i kombination med butylband. Vid temperaturer under +5◦C för-
värms butylbandet och kompletteras med en sträng butylmassa.
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5.2.3 Beskrivande text, radonduk på schaktbotten

Underlaget ska vara en väl avjämnad och kompakterad schaktbotten som utformas
konvex för att säkerställa avrinning från bygganden. Duk läggs direkt på schakt-
botten med 15 cm överlapp som tätas med butylband eller likvärdigt och dras ca
1,5 m utanför sockelliv.

5.3 Beskrivande text, Platta med extra sprickarmering

Relativt styv platta enligt EKS med tillåten sprickbredd på 0,15-0,20 mm. tjock-
lek mot markskivor ≥ 140 mm och ≥ 170 mm direkt mot mark. Utförs minst i
säkerhetsklass II men gärna i säkerhetsklass III.

5.4 Förslag till allmänna råd till projektören

För mer information om erforderliga lösningar se BBR:s PDF "Åtgärder mot radon
i bostäder", alternativ Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader.

För grundläggning på mark med låg radonhalt ställs samma krav som vid nor-
mal radonhalt.

För att uppnå de krav som beskrivs i platta med extra sprickarmering konstrueras
plattan förslagsvis enligt samma princip som vid gjutning av vattentät betong.

Radonsug och radonbrunn bör enbart användas vi grundläggning på mark med
hög luftgenomsläpplighet. Vid nyproduktion bör andra radonreducerande åtgär-
der väljas primärt.
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6 Slutsatser och Diskussion

Ämnet radon och grundläggning är ett snävt område med mycket kunskap som
bygger på gamla erfarenheter och mätningar. Antagligen kan det vara så att lite
forskning har bedrivits då man med relativt enkla medel har kunnat uppnå de krav
som ställs från BBR. Branschen verkar tycka att det redan finns bra lösningar och
att det inte tjänar så mycket till att lägga tid på att lära sig om vilka åtgärder som
behövs för de specifika fallen. Min syn på det hela är att man antingen gör allt för
omfattande åtgärder eller att man lägger fokus på fel ställe. En entreprenör med
bred kunskap inom radon och grundläggning har dock mycket pengar att spara in.
Låt säga att det ska grundläggas en platta på mark med normal radonhalt. Om
entreprenören hade haft god kunskap så hade denne lagt mycket fokus på grund-
plattans torkprocess under det första dygnet, samt sett till att alla genomföringar
var täta. Hade entreprenören istället haft låg kunskap så hade denne kanske bett
kunden att investera i en dyr radonbrunn.
När det kommer till arbetet med att skapa föreskrifterna så har jag insett att vissa
delar har fungerat ungefär som enligt plan men vissa andra delar har tagit otroligt
mycket mer tid och kraft än vad jag kunnat tro. Inläsningsprocessen tog ungefär
så lång tid som beräknat, så även den del som handlar om att beskriva olika kon-
struktionslösningar. Det jag absolut inte hade räknat med var att det skulle ta så
lång tid att sammanfatta all kunskap på bara några få rader. Hur värderar man
vad som är viktigt att ta med och hur håller man texten generell men ändå spe-
cifik? I radonboken finns ett stycke som jag tycker beskriver problematiken kring
detta på ett mycket bra sätt.
-Hur bygger man då radonskyddande eller radonsäkert? Tyvärr går det inte att göra
någon strikt uppdelning av hustyp-grundläggningssätt-utförande i de olika klasser-
na, eftersom det finns faktorer med i bilden som man inte i förväg kan beräkna
eller bedöma.
Det går alltså inte att skapa en lathund över hur man ska anpassa grundläggning-
en så att den blir adekvat i alla lägen. Med det sagt blir detta arbete i stort sett
omöjligt att genomföra om föreskrifterna inte hålls väldigt övergripande. Slutre-
sultatet blev därför mer generellt än vad jag initialt hade hoppats på.
Vidare kan ett utförande som på pappret ser bra ut, enkelt spolieras genom slarv
i utförandefasen och därför är det från konstruktörens sida viktigt att inte låta de
allmänna föreskrifterna bli en arbetsbeskrivning som entreprenören ska följa. Kan
konstruktören visa på att denne har vidtagit erforderliga åtgärder så är det en klar
fördel vid en eventuell rättstvist.
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7 Förslag till fortsatta studier

Att undersöka hur tekniska lösningar ser ut för andra typer av grundläggnings-
principer vore intressant för att se vilka likheter och olikheter som finns och vad
det skulle kunna bero på. Kanske finns ett mer entydigt svar på vilken/vilka ra-
donreducerande åtgärder som bör användas för t.ex. krypgrund? Troligtvis skul-
le problematiken om att det inte går att skapa en strikt uppdelning av hustyp-
grundläggningssätt-utförande, men det kanske rör sig om färre radonreducerande
åtgärder.
En mer omfattande studie som skulle kunna utföras är att undersöka radonre-
ducerande åtgärder vid grundläggning i samband med olika ventilationstekniska
lösningar. Rimligtvis kan man då få fram bra kombinationer mellan radonåtgärder
vid grundläggning och ventilationslösningar. Med den erhållna kunskapen skulle
ett verktyg kunna tas fram som både projektörer och entreprenörer kan använda i
radon-och-grundläggningsfrågor. Man skulle kanske kunna skapa ett flödesschema
som projektören följer som mynnar ut i vilken ventilationslösning man bör välja
beroende från radonreducerande åtgärd som vidtagits.
På forskarnivå kan man tänka sig att en studie borde göras angående otätheters
storlek och påverkan på inomhusluften. En forskningsfråga som den studien skulle
kunna syfta till att besvara skulle kunna vara: Hur mycket påverkar en sprickas
storlek inläckaget av jordluft? Man kan kanske då få fram mer tydliga riktlinjer
över tillåten sprick-storlek vid grundläggning på mark med en känd radonhalt. En
stor studie skulle kunna resultera i att EKS lägger in ett avsnitt som handlar om
dimensionering av platta med hänsyn till radon.
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8 Bestämmelser och ansvarsområden

Nedan redogörs för olika myndigheter och deras ansvar i radonfrågor.

Arbetsmiljöverket- www.av.se
Arbetsmiljöverket fastställer hygieniska gränsvärden för underjordsarbetsplatser
och övriga arbetsplatser. De bedriver även tillsyn och ser till att dessa uppnås.

Boverket- www.boverket.se
Boverket fastställer gränsvärdet för nybyggda bostäder

Folkhälsomyndigheten- www.folkhalsomyndigheten.se
Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd för radonhalten i inomhusluften i be-
fintliga bostäder och vägleder kommunerna i radonfrågor. Folkhälsomyndigheten
tog år 2014 över socialstyrelsen ansvar vad gäller vägledning till kommunerna. Pre-
cis som Strålsäkerhetsmyndigheten har Livsmedelsverket fastställt riktvärdet 200
Bq/m3.

Kommunerna
Kommunerna har två instanser som har ansvar i radonfrågor; byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Byggnadsnämnden bedömer radonförhål-
landena när detaljplan upprättas, kontrollerar radonhalt i nya byggnader och stäl-
ler krav på radonsäkert byggande. Miljö- och hälsoskyddsnämnden spårar hus med
höga radonhalter och mäter radon, alternativt ställer krav på fastighetsägaren att
mätning ska ske. Resultaten bedöms och åtgärder vidtas om fara föreligger.

Livsmedelsverket- www.livsmedelsverket.se
Livsmedelsverket har egentligen ingenting att göra med just markradon men dem
ansvarar för bestämmelser vad gäller radon i hushållsvattnet som i sin tur kan bidra
till höga radonhalter i inomhusluften. Livsmedelsverket ansvarar för bestämmelser
över såväl kommunalt vatten som privata brunnar.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)- www.sgu.se
SGU kartlägger mark och undersöker bland annat markens innehåll av radioaktiva
ämnen. Dessa undersökningar ligger till grund för kommunernas arbete vad gäller
detaljplan och radonkartor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)- wwww.skl.se
SKL förmedlar kunskap till kommunerna och förser dem med information om ra-
donproblematiken.
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Socialstyrelsen- www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen har i dagsläget inget ansvar vad gäller radon i byggnader sedan
2014 då Folkhälsomyndigheten tog över deras arbete. Det kan dock vara av intres-
se att nämna Socialstyrelsen eftersom att dem figurerar i böcker som idag används
för vägledning i radonfrågor; dock med tillägget att det numera är Folkhälsomyn-
digheten som bär deras tidigare ansvar.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)- wwww.stralsakerhetsmyndiheten.se
Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för bedömning av hälsorisker och ansvarar för
information om radon. SSM ger även tillsyn till kommunerna och driver ett ka-
libreringslaboratorium för radonmätningar.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)- www.swedac.se
SWEDAC godkänner och granskar laboratorium som analyserar radon i luft och
i dricksvatten.

I övrigt bör det tilläggas att det i Sverige finns bestämmelser vad gäller radon
och det baseras på kunskap från olika håll och kanter. Det som byggherren behö-
ver förhålla sig till, i radonfrågor vid nybyggnationer, är BFS 2014.3[16]. Det är
framför allt tre stycken i BFS 2014.3 som berör radon och dessa finns i appendix.
Där presenteras även en lag från PBF som definierar vad som måste uppfyllas för
att säkerställa människors hälsa och välmående.
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9 Appendix

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 6:1
6:1 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet
samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under
byggnadens livslängd och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas.

Allmänt råd: med begreppet hälsa avses hälsa på det sätt det anges i PBL och
omfattar bl.a. miljöbalkens (1998:808) begrepp när det gäller hälsa ur medicinsk
och hygienisk synvinkel.

Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 6:23
6:23 Radon i inomhusluften

Årsmedelvärdet av aktivitetskoncentrationen av radon i inomhusluften får inte
överstiga 200 Bq/m3. (BFS 2016:6).

Allmänt råd: mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning och Metodbeskriv-
ning för mätning av radon på arbetsplatser ges ut av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och
förskolor ges ut av Folkhälsomyndigheten. Åtgärder för att begränsa inläckage av
markradon bör utföras. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden
vara en sådan åtgärd. Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt
mot marken. Radonboken – Förebyggande åtgärder i nya byggnader, Formas, kan
användas som vägledning.

6:923 Radon i inomhusluften
Byggnader ska utformas så att halten av radongas inte medför olägenheter för män-
niskors hälsa. (BFS 2011:26). Allmänt råd Regler om radon i bostäder och allmänna
lokaler ges ut av Folkhälsomyndigheten och för arbetsplatser av Arbetsmiljöverket.
Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder ges ut av Strålsäkerhetsmyn-
digheten. Vid hög förekomst av markradon bör åtgärder för att förhindra inläckage
av radon utföras. Exempel på sådana åtgärder kan vara att täta genomföringar
mot mark eller att ändra tryckförhållandena i byggnaden. Vid radon från byggma-
terial (s.k. blå lättbetong) kan exempel på åtgärder vara – utrivning av material
– en ökad luftväxling i bostaden genom förbättring av befintlig ventilation eller
installation av nytt ventilationssystem.
– inkapsling, t.ex. genom en gastät tapet.
Som vägledning kan Formas Radonboken: åtgärder mot radon i befintliga byggna-
der och FunkiS kompendier Radon 1 respektive Radon 2 användas.
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Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 9 §
9 § För att uppfylla det krav på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
som anges i 8 kap. 4 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett
byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en
oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte
som följd av

1. utsläpp av giftig gas,

2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften,

3. farlig strålning,

4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark,

5. bristfällig hantering av avloppsvatten, rök eller fast eller flytande avfall, eller

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsver-
ket.
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