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Sammanfattning 
 

Radon är en radioaktiv gas som är färg- och luktlös och finns naturligt i marken. Radon bildas genom 
att grundämnet uran i jordskorpan omvandlas till andra ämnen i en sönderfallskedja. Exponering för 
radon ökar risken att utveckla lungcancer och det är framförallt rökare som drabbas. Radon orsakar 
störst problem i hus som har otätheter mot mark och/eller är dåligt ventilerade. 

Radon i inomhusluften kan komma från tre källor: byggnadsmaterial, hushållsvatten och mark 
runtom och under bostaden. I Sverige är det marken som ger upphov till de högsta radonhalterna i 
inomhusmiljö. I Sverige drabbas cirka 500 personer årligen av lungcancer på grund av radon i 
bostaden och av dessa är det cirka 450 som är rökare. I syfte att förebygga radonproblem har 
Boverket fastställt gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i inomhusluften för nya byggnader. Utöver 
myndighetens krav finns det andra styrmedel inom byggbranschen som förespråkar en god 
inomhusmiljö och radon ingår ofta som en parameter i bedömningskriterierna. Certifiering avseende 
hållbara byggnader är en trend som pågår inom byggbranschen. Två miljöcertifieringssystem som är 
relevanta för radonfrågor är Miljöbyggnad och Svanen. 

I detta projekt har syftet varit att utvärdera de krav och kriterier avseende radon som myndigheter 
och miljöcertifieringsorganisationer ställer. Metodiken inkluderade en litteraturstudie av relevanta 
artiklar och rapporter. Mätdata för radon i nyproducerade bostäder samlades och analyserades. 
Statistiska analyser visar att myndighetens krav på 200 Bq/m3 verkar vara uppnåeligt i allmänhet. Vad 
gäller kriterierna från miljöcertifieringsorganisationerna är ett GULD-krav (<60 Bq/m3) inte svårt att 
uppnå. Det fanns däremot några bostäder som hade radonhalter över 100 Bq/m3. 

I denna studie har beräkningar av erforderlig tjocklek och armering för bottenplatta av betong enligt 
Eurokod 2 utförts med hjälp av Mathcad Prime. Syftet var för att ta reda på minsta tjocklek för en 
radontät betongplatta med hänsyn till högsta tillåtna sprickviddskrav. Resultatet av beräkningen visar 
att det går att bygga på olika sätt och samtidigt uppfylla de olika kraven. Det beror på vilka 
förutsättningar som finns i samband med byggandet och i vilket markområde byggnaden ska 
uppföras. 

 

  



  



Abstract 
 

Radon is a radioactive gas that is both colorless and odorless. It occurs naturally in the ground. Radon 
is formed in the decay chain of the element uranium. Long term exposure to radon increases the risk 
of developing lung cancer and smokers are the main risk group. In Sweden there are about 500 
people that are diagnosed with lung cancer per year as a result of being exposed to radon in their 
houses, 450 of these people are smokers.  Radon in indoor air is a problem in houses that have air 
leaks towards the ground and/or houses with poor ventilation system. 

The sources of radon in indoor environment are: construction material, domestic water as well as 
soils/bedrocks around and under the ground of a building. In Sweden, radon coming from the ground 
(soils and rocks) is the most important source and often gives rise to very high radon concentrations 
in indoor air. 

The National Board of Housing, Building and Planning (Boverket) has established a regulatory limit of 
200 Bq/m3 for radon in indoor environment in new buildings. The aim of this limit is to ensure that 
new buildings are constructed radon-proof to avoid radon problems in the indoor environment. 
Besides the limit issued by Boverket, there are other guidelines in the construction industry that 
promote healthy indoor environments. In these guidelines, radon is included as a parameter for 
assessment of indoor air quality. The ongoing trend in the construction industry is to build 
sustainable buildings and certification of the buildings and is often aimed at. Two systems of 
certification in Sweden, which includes radon, are Miljöbyggnad and Svanen. 

The purpose of this study is to assess the guidelines regarding radon in new buildings issued by 
authorities and non-governmental organizations. The methodology includes a literature study of 
relevant articles and reports, as well as statistical analysis of collected data for measured radon 
concentrations in new buildings. Statistics shows that the regulatory limit of 200 Bq/m3 is achievable 
in new buildings. In order to reach the Miljöbyggnad certification requirement for GOLD, the radon 
content needs to be less than 60 Bq/m3. Based on the data collected, show that even this 
requirement seems to be attainable as well. However there are also a few houses with radon 
concentrations above 100 Bq/m3. 

In this study calculations were also made to determine the least required thickness for a concrete 
slab, according to Eurocode, that is compact enough from being exposed to radon. Calculations have 
been done using the program Mathcad Prime. The concentration was taken for the highest allowable 
crack width in a concrete slab. The result from the calculations shows that it is possible to design the 
slab and still fulfill the requirements. However it depends on the assumptions that correlate to the 
building as well as the ground which it is built on. 

 

  

 

  



Förord 
 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är ett avslutande moment för studier inom 
högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design, vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Större 
del av arbetet har gjorts hos byggföretaget Bjerking AB. Vi vill rikta ett stort tack till Bjerking AB att vi 
fick skriva examensarbetet hos dem och bistått med nödvändigt material. Vi vill även tacka våra 
handledare på Bjerking AB, Kirlna Skeppström och Anette Sjölund för den hjälp vi fått av dem. Vi 
passar på att tacka vår handledare på KTH, Hans Bergh för den hjälp vi fått av honom. Slutligen tackar 
vi KTH för studierna hos dem under dessa år. 

 

 

  



  



Ordlista 
 

Eurokod är Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. 

 

Mathcad är ett program som räknar med variabler med tilldelade värden och enheter. 

 

Spårfilm är en liten bit material som har förmåga att registrera alfastrålning. 

 

Radonduk är ett membran som skyddar mot radonuppträngning i byggnader. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Berggrunden i Sverige består till stor del av urberg av granit och gnejs. Dessa bergarter innehåller 
radon. Radon i marken orsakar att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer. Av dessa är 
ungefär 450 rökare eller har varit rökare eller påverkats av passiv rökning, vilket epidemiologiska 
studier har visat. Ifall bostäderna skulle uppfylla kravet för gränsvärdet och inte överskrida 200 
Bq/m3 skulle antalet personer som får lungcancer minska med drygt 100. ("Lung cancer risk from 
radon exposure in dwellings in Sweden: how many cases can be prevented if radon levels are 
lowered?," 2015) 

I slutet av 1970-talet begärde myndigheter att regeringen skulle undersöka radonproblemet. Det blev 
en viktig hälsofråga och en intensiv debatt i massmedia om radonets omfattning och risker.  Det 
gjordes en statlig utredning som skulle belysa strålrisker från olika byggnadsmaterial, och vad som 
var en accepterad strålningsnivå. I slutet av 1980-talet startades kartläggning av radonhalter i 
bostäder. Därefter har det passerat 20 år och trots insatser från statsmakterna har endast ett litet 
antal bostäder undersökts och ännu färre har åtgärdats. Därefter tillsattes en ny radonutredning för 
att föreslå åtgärder för att sänka radonhalten i bostäder och vissa lokaler där personer vistas 
permanent. (Fakta och Lägesrapport om radon, 2001) 

I Sverige är det flera myndigheter som arbetar med radonfrågor. Vad gäller radonhalten i 
nyproduktion är det Boverket som är den ansvariga myndigheten och ger ut ett gränsvärde för radon 
på 200 Bq/m3 ("Rikt- och gränsvärden för radon," 2017). Det har funnits delmål för halter av radon i 
”God bebyggd miljö” av Boverket, men det är inte preciserat idag. Fokus i Sverige hittills har varit att 
åtgärda förhöjda radonhalter i kommunerna. 

Det finns två typer av åtgärder avseende ett radonproblem: förebyggande åtgärd vid projekteringen 
och saneringsåtgärd om radongashalten i en befintlig byggnad överskrider gränsvärdet 200 Bq/m3. 
Åtgärder vid projekteringen är betydligt lättare att utföra och därför är det viktigt att man bygger rätt 
från början. Det är en fördel att bygga radontätt från början för att inte behöva gå in i byggnaden och 
kontrollera varifrån radonet kommer och vid behov utföra tätande åtgärder. Studier visar att ifall 
man bygger radontätt från början blir det kostnadseffektivare och mer ekonomiskt på lång sikt. 
(Radon i inomhusmiljön, 2010; "Sanera radon," 2014; "Åtgärder mot radon," 2017) 

Det saknas en kartläggning på hur det ser ut i nyproducerade byggnader och det saknas även 
vägledning för hur man bygger radontätt och ger bygglov från kommunerna. Denna studie initierades 
för att studera områden där det finns okunskap med fokus på hur det ser ut i nyproduktion. 
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1.2 Målformulering 
Målet är att efter undersökning och utvärdering få en bild av hur radonhalten varierar i 
nyproducerade bostäder. 

Ett delmål är att ge en bättre förståelse för hur det ska byggas radontätt under olika förutsättningar, 
bland annat att ge förslag på utformningen av grundplatta av betong. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet är att göra en utvärdering av de krav på tillåtna radonhalter i två av de certifieringssystemen 
som är vanligast i Sverige: Svanen och Miljöbyggnad. 

I denna studie kommer bakomliggande frågor att behandlas i teoretisk referensram: 

·       En jämförelse av hur kraven på radonhalter stämmer överens med de riktlinjer som berörda 
myndigheter ger ut. 

·       En beskrivning av hur mätningar av radongashalt ska göras och utvärderas enligt 
miljöcertifieringsorganisationerna. 

·       Vad innebär det att bygga på ett radonsäkert eller på ett radonskyddande sätt? Räcker det som 
åtgärd för att nå exempelvis GULD–kravet enligt Miljöbyggnad? 

·       Hur bygger man radonsäkert? Vilka byggkrav finns? Är kraven tillräckliga? Vad säger lagen? 

·      Material och markundersökning: vad för krav finns det? Uppfylls kraven? 

·      Uppfylls sprickviddskraven vid grundläggning på betongplatta med hänsyn till belastning, 
krympning och krypning? 

De huvudsakliga frågor som kommer att studeras och behandlas i resultat, analys och slutsats är: 

·      Vilka förslag på minsta tjocklek och armering för radontät betongplatta finns det? 

·      Uppfylls miljöcertifieringsorganisationer krav på radongashalten? En kartläggning av 
radongashalten i några nyproducerade lokaler. 
 

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer att skrivas enligt önskemål från KTH och företaget Bjerking AB för att eventuellt 
kunna användas i framtiden som underlag för t.ex. riskbedömning av det sistnämnda. 

Rapporten är avgränsad till jämförelse av radonhalter i bostadshus byggda under åren 2014-2017, 
som i denna studie klassificeras som nyproduktion. Variationen avseende geologiska förhållanden 
studerades inte. Projektet har tagit hänsyn till husgrundstyp, bostadstyp och ventilationstyp.  

Sammanställning av uppmätta årsmedelvärden utfördes enbart för byggnader i Stockholms kommun 
men skulle kunna utföras i hela Sverige för att få en representativ bild av situationen i landet. Detta 
var inte möjligt att genomföra inom tidsramen för detta projekt. 
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2. Metod 
Metodiken består huvudsakligen av tre delar: 1) Litteraturstudie, 2) Dimensionering av radontät 
bottenplatta av betong, 3) Datainsamling och statistiska analyser av radonmätvärden 

Handledarna på Bjerking AB har försett oss med nödvändigt material, hänvisat till informationskällor 
och kontaktpersoner som kan besvara vissa frågor. I denna studie har även ett antal intervjuer 
(genom personlig kontakt, telefon och e-post) genomförts med handläggare på 
miljöcertifieringsorganisationer, myndigheter, kommuner och även andra intressenter i den privata 
sektorn som betraktas kunniga inom det aktuella ämnet. Handledarna har varit vägledande och visat 
riktlinjer som ska följas. Under arbetets gång har den inhämtade informationen studerats och 
sammanställts sedan redovisats i en rapport. 

 

2.1 Litteraturstudier 
Kursmaterial från KTH behandlar inte radonfrågor i tillräcklig omfattning, därför krävdes 
litteraturstudier för att sätta sig in i ämnet. Bjerking AB har utarbetat en Radonbok (2004) som 
behandlar olika aspekter på radon. En av de två författarna av denna teoribok kommer från Bjerking 
AB. Rapporter och tidigare studier har laddats ned. Största informationskällan är från litteratur. 

 

2.2 Dimensionering av radontät bottenplatta av betong 
Eurokod är Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar 
("Eurokoder," 2017). Enligt Eurokod finns det krav på att en bottenplatta av betong ska ha en 
sprickvidd som är mindre än 0,2 mm för att den ska vara vattentät. I Eurokod finns det däremot inte 
något krav gällande gastätheten, och därmed inget specifikt om radon. Kravet om vattentätheten 
tillämpas även som ett kriterium för gastätheten enligt Eurokod. 

En bottenplatta av betong anses vara radontät om vidden hos vertikala sprickor är mindre än 0,2 mm 
i horisontalled. Erforderlig armering enligt Eurokod har beräknats i MathCad. Armeringsavståndet 
beräknades med hänsyn till krympning enligt Eurokod. Det laborerades med olika förutsättningar i 
MathCad. Beräkningarna utfördes för stångdiametrar från Ø6 till Ø16, plattjocklekar mellan 140 mm 
till 250 mm, med två olika betongkvaliteter beroende på områden, om plattan är i kontakt med 
grundvattnet eller inte. Detta var för att ta reda på hur betongkvaliteten påverkas med hänsyn till 
olika parametrar som tösalt, karbonisering och frost. 

 

2.3 Datainsamling och statistiska analyser 
En central databas med kartläggning på radongashalten i nyproducerade byggnader är något som 
saknas. Mätdata för radon finns hos kommuner och mätföretag. I denna studie är uppgiften att 
besöka Stadsbyggnadskontoret i Stockholm för att söka i deras arkiv efter radongashalten i olika 
projekt. Sökningen gjordes för bostäder byggda 2014-2017. Därefter ska sammanställd statistik visa 
hur många byggnader som klarat diverse olika krav. Sammanställning av mätdata och statistiska 
analyser utfördes i Excel. 
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3. Nulägesbeskrivning 
 

Bjerking AB grundades år 1943 i Uppsala av Sven-Erik Bjerking. Bjerking är ett stort företag och har 
verksamhet i Uppsala, Stockholm och Enköping. Det är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult 
och har över 390 medarbetare. 

 

Bjerking är heltäckande inom bygg och husanläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster 
inom samhällsbyggnad. De strävar efter en hållbar utveckling och tar ansvar för sitt företag och sina 
projekt, som medverkas av sina medarbetare. De är även kända för att jobba med radonfrågor och 
fukt. Det finns radonspecialister som jobbar för Bjerking. 

 

Grunden i verksamheten är att projektera byggnader, där de har del i alla faser i projektet: allt från 
små till stora avancerade uppdrag. Ytterligare en verksamhet är att arbeta med utveckling av 
produkter, metoder, uppdrag som innehåller forskning och utredning. 
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4. Teoretisk referensram 
4.1 Vad är radon? 
Radon är en radioaktiv ädelgas som förekommer naturligt i vår miljö. Gasen är osynlig, luktfri och har 
ingen smak. Radon i inomhusluften kan komma från tre källor: byggnadsmaterial, hushållsvatten och 
mark (jord och berg runtom och under bostäder). Radon bildas från det radioaktiva ämnet uran. 
Sönderfallsserien startar med isotop uran-238 och i serien bildas det radioaktiva radon-222 från det 
radioaktiva ämnet radium. När radon sönderfaller avges alfastrålning och radondöttrar som är 
radioaktiva metallatomer bildas. Radon-222 har en halveringstid på 3,82 dygn (se tabell 4.1), vilket är 
en tillräcklig lång halveringstid för att radonet inte ska hinna brytas ned och transporteras in i 
inomhusluften. (Jönsson & Jönsson, 1992) 

 

Tabell 4.1: Uran-238 sönderfallsserien ("Sönderfallskedja," 2017) 

Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning 

Uran-238 238U 4,5 × 109 år α 

Torium-234 234Th 24,1 dygn β- 

Protaktinium-
234m 

234mPa 1,2 månader β- 

Uran-234 234U 2,5 × 105 år α 

Torium-230 230Th 8,0 × 105 år α 

Radium-226 226Ra 1,6 × 103 år α 

Radon-222 222Rn 3,82 dygn α 

Polonium-218 218Po 3,05 månader α 

Bly-214 214Pb 26,8 månader β- 

Vismut-214 214Bi 19,7 månader β-, α 

Polonium-214 214Po 1,64 × 10-4 sekunder α 

Bly-210 210Pb 22,3 år β- 

Vismut-210 210Bi 5,0 dygn β- 

Polonium-210 210Po 138,4 dygn α 

Bly-206 206Pb stabil   
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Betas%C3%B6nderfall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alfas%C3%B6nderfall
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Det finns tre vanligt förekommande radonisotoper i naturen, nämligen radon-222, radon-220 och 
radon-219. Av dessa tre isotoper är det radon-222 som utgör en hälsorisk. De nybildade 
radondöttrarna har en stor tendens till att fastna på damm, partiklar i luften och på andra ytor. 
Andas gasen in under en längre period ökas risken för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten 
uppskattar att cirka 14 procent av lungcancerfallen i Sverige orsakas av radon. Det motsvarar cirka 
500 lungcancerfall per år varav 450 lungcancerfall beror på att personerna också är rökare, har varit 
rökare eller påverkas av passiv rökning. ("Hälsorisker med radon," 2018) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4.2 Radonkällor  
Radonkällor i bostäder är byggmaterial, hushållsvatten och marken runtom och under bostaden (se 
figur 4.1).  Största radonkällan är marken. (Fakta och Lägesrapport om radon, 2001) 

 

Figur 4.1: Radonkällor 

 

4.2.1 Radon i byggnadsmaterial 
Kommunen känner till var det finns hög radonhalt i marken och hus som innehåller material med 
mycket radon i. Alla stenbaserade byggnadsmaterial som t.ex. betong och tegel innehåller naturligt 
radioaktiva ämnen. Tegel gjord av leror, en del Bohusgranit, sura vulkaniska bergarter som vissa 
typer av italiensk tuff, fosfatgips som används till gipsplattor (används inte i Sverige) har också 
relativt hög radiumhalt. Även träprodukter innehåller uran, radium, torium och kalium. Till skillnad 
från andra bergarter innehåller blålättbetong naturligt förhöjda radonhalter. Blåbetong kan finnas i 
ytterväggar, innerväggar och bjälklag. Byggnader som är byggda före 1985 kan innehålla 
blålättbetong men det tillverkas inte längre byggnadsmaterial med hög radonhalt i Sverige. 
("Radonkällor i inomhusluften," 2017) 

 

4.2.2 Radon i hushållsvatten 
En anledning till förhöjda och tidvis väldigt höga radonhalter inomhus kan vara vatten som innehåller 
radon (se tabell 4.2). Vatten från jordlager och berggrund (grundvatten) innehåller radonhalt i väldigt 
varierande mängd. Innan kommunalt vatten går till hushållen renas grundvattnet och därför 
innehåller det oftast låga radonhalter. I vatten från brunnar som är borrade där vatten kommer från 
sprickor i berg, källor och grävda brunnar förekommer det att radonhalten är över 100 Bq/l. Eftersom 
berggrunden kan ha sprickor som leder uranhaltigt vattnet till borrhålet är berggrundens uranhalt av 
stor betydelse för radonhalten i vattnet, men även i områden där berggrunden har låg uranhalt finns 
brunnar med höga radonhalter.  

Grundvatten kan dräneras bort från området som resultat av markberedning och framtida dränering 
av marken. Det kan leda till att ett fuktigt och för radon skyddande lerlager torkar ut och fylls av 
torksprickor och på detta sätt bli källa till stor radonavgång, särskilt om leran har hög radiumhalt. Via 
det lager av grus, singel eller grovsand som läggs i ledningsgravar för vatten, avlopp eller fjärrvärme 
kan radonhaltig jordluft transporteras fram till byggnaden som resultat av de byggarbeten som görs i 
området.   
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Den finns olika metoder för att minska vattnets radonhalt. Den vanligaste är att lufta vattnet för att 
radonet ska avgå. För att lufta vattnet i ett separat kärl under normalt lufttryck krävs speciellt 
konstruerade radonavskiljare. (Radon i vatten, 2016)  

 

Tabell 4.2: Radonavgång från vatten vid hushållsanvändning. (B. Clavensjö, 2004) 

Användning Andel radon som avgår till luften i % 
Dusch 60-70 
Bad 30-50 
WC 30 
Tvätt 90-95 
Diskmaskin 95 
Dricksvatten 10-45 
 

 

4.2.3 Radon i marken 
Den vanligaste och största källan till radon i byggnader är radon från marken. Hur man projekterar 
och bygger en radontät grundläggning har en koppling till hur marken ser ut. För att definiera 
hälsoriskerna med radon är det därför viktigt att känna till och studera markförhållandena och hur 
mycket radongas marken innehåller och därmed ges egenskaper för massor som fylls (täktmaterial) 
och som används vid byggandet. 

Radon kan komma in i byggnader genom diffusion från marken genom grundkonstruktionen, 
tillsammans med jordluft eller grundvattenrörelse. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för 
att kunna passera in i byggnader om konstruktionen är otät mot marken. Hur stor möjligheten är för 
transport varierar med jordens genomsläpplighet, porositet, vittringsgrad och kornstorlek. Leror och 
lerig silt (se tabell 4.3) har högre uran- och radiumhalt. Detta är på grund av att uran och radium 
forslas bort, vilket sker mekaniskt med vatten och kemiskt genom lakning. Uran och radium som 
blivit löst i vattnet sugs upp av lerpartiklar. Detta förklarar den högre halten av uran och radium som 
finns i leror och lerig silt. Finkorniga leror har högre radonhalt men släpper igenom mindre mängd 
radon än grovkorniga. 

Grovkorniga jordarter ligger långt under markytan, nära grundvatten, vilket betyder att det finns 
större mängder radon tillgängligt. Trots att radonhalterna inte är speciellt höga i genomsläppliga 
jordarter bildar transporten av stora luftvolymer till att luft med höga radonhalter diffunderar in i 
byggnader. För att undvika detta måste byggnaden vara tät mot marken. Dessutom ska en typ av 
kontroll av tillförd fyllning för grundläggningen alltid utföras, eftersom materialet som använts för 
uppfyllandsmassor före byggandet eller markplaneringen kan bli en källa som leder in radon i 
byggnaden. ("Markradon,") 
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Tabell 4.3: Svenska Jordarter. Normala halter av radium-226 och radon-222 uppmätta på 1 meter djup. (B. 
Clavensjö, 2004) 

    Jordart Radium-226 
[Bq/kg] 

Radon -222 
[Bq/m3] 

Morän, normal 15–65 10000–40000 
Morän med granitiskt material 30–75 20000–60000 
Morän med uranrikt granitiskt material 75–360 40000–200000 
Åsgrus 30–75 10000–150000 
Sand, silt 6–75 4000–50000 
Lera 25–100 10000–120000 
Jordarter som innehåller alunskiffer 175–2500 50000-1000000 
 

4.2.4 Markradon i berggrund i Sverige 
Kommunerna har delat in marken utifrån risken för inträngande markradon i tre klasser (se figur 4.2): 
högradonmark, normalradonmark och lågradonmark. I högradonmark har jordluften ofta en hög 
radonhalt (över 50 000 Bq/m3, se tabell 4.4) samt har berggrunden en förhöjd uranhalt. 
Lågriskområde är det område som innehåller mest lera och silt och har en lägre (10 000 Bq/m3) 
radonhalt i jordluften. 

 

Tabell 4.4: Radonklassning av mark under och kring en byggnad. (B. Clavensjö, 2004) 

Marktyp Radonhalt i markluft, kBq/m3 Åtgärder i grundkonstruktion 

Högradonmark >50 Radonsäker 
Normalradonmark 10-50 Radonskyddad 

Lågradonmark <10 Konventionell 
      

                              

                                                                                                                                                                           

 

                                                                               

                                        Lågradonmark 

 

Normalradonmark 

 

                                        Högradonmark                                                                                      

                                                                                                   

 

 

 

Figur 4.2: Uranrika bergarters utbredning i Sverige. (B. Clavensjö, 2004) 
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4.3 Radonsituation i Sverige 
Riksdagen beslutade den fjärde juni 2002 att det skall säkerställas att radonhalten i alla skolor och 
förskolor senast 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft och att radonhalten i alla bostäder senast 2020 är 
lägre än 200 Bq/m3. Detta beror på risken för lungcancer som radon utgör. Globalt är radon den näst 
främsta orsaken till lungcancer. 

 

Tabell 4.5: Radongas i småhus. (Radon i inomhusmiljön, 2010) 
 
 
 
 
 

 

4.4 Radonundersökning inför nybyggnad 
Inför nybyggnad kan väljas att antingen bygga radonsäkert eller att undersöka markradonhalten. Är 
det nybyggnad av ett småhus är det oftast billigare att bygga radonsäkert än att anlita en konsult 
som undersöker markförhållandet. Ska det däremot byggas flera hus inom ett område eller en större 
byggnad ska det utföras en markradonundersökning och då behöver man ta reda på hur byggnaden 
på markområdet eller på tomten ska grundläggas och uppföras.  

I en markundersökning startar man med en besiktning av det aktuella området varvid visuella 
observationer utförs av geologin inom området: berggrund om sådan finns synlig och jordarter. En 
bedömning av jorddjup, jordlagerföljd och grundvattenläge utförs. 

Efter mätningar visar det sig ifall marken är låg-, normal- eller högradonmark. Därefter projekteras 
det utifrån vilken mark man har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radongas Småhus 
Byggnadsmaterial 6 procent 
Vatten 3 procent 
Mark 91 procent 
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4.5 Vanliga otätheter i en byggnadsgrundkonstruktion 
I detta kapitel presenteras vanliga otätheter i en byggnadskonstruktion (se figur 4.3).  

 

 

Figur 4.3: Vanliga otätheter i en byggnadskonstruktion. (B. Clavensjö, 2004)  

Som figur 4.3 visar finns det flera vanliga otätheter i en konstruktion. Nedan listas sju av dessa (efter 
(B. Clavensjö, 2004)): 

1. Normala springor mellan golvplatta och vägg, när plattan har gjutits efter det att väggarna 
har murats ihop. 

2. Otätheter vid rörgenomföringar, till exempel vatten- och avloppsrör, även i skyddsrör. Vid 
kulvertintag, till exempel för fjärrvärme, läcker ofta stora mängder jordluft in i huset. 

3. Otätheter vid golvbrunn. 
4. Otätheter vid lucka över rensbrunn. 
5. Otätheter i inmurnings- eller ingjutningshylsor vid inkommande el- eller teleledningar. 

Elledningen kan vara placerad i skyddsrör som mynnar i säkringsskåpet. Även i detta rör kan 
markluft strömma in.  

6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar, krympning med mera. 
7. Läckagevägar genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial, till exempel betonghålsten och 

lättklinkerblock, eller via murfogar i kombination med tunn eller krackelerad puts. Det saknas 
puts helt och hållet på grundmurarna under källargolv och ofta även utvändigt under mark. 
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4.6 Hur man bygger radontätt 
Om det byggs radontätt från början blir det kostnadseffektivare och mer ekonomiskt på lång sikt. 
Byggnadsmaterial som innehåller hög radiumhalt tillverkas inte längre i Sverige. För nya bostäder ska 
det därför i de flesta fall tas hänsyn till den största radonkällan som är marken. Om marken klassas 
som högradonmark ska grundkonstruktionen (exempelvis platta på mark, källargolv, -väggar, se figur 
4.4 och 4.5) utföras radonsäkert. Ska huset byggas på normalradonmark, som är den vanligaste 
marktypen, ska grundkonstruktionen utföras radonskyddat och om marken är lågradonmark ska det 
också utföras radonskyddande (tidigare traditionellt). Det ställs höga krav på husets säkerhet mot 
transport av radon från marken in i huset, den ska vara tät mot läckage av jordluft. Dessa krav ska det 
tas hänsyn till vid projektering och vid själva uppförandet. (Neovius, 1999) 

   
                Platta på mark                 Källarvåning 
Figur 4.4: Platta på mark   Figur 4.5: Källarvåning 
 

 

4.6.1 Radonskyddande utförande - normalradonmark 
Ett radonskyddat utförande av ett hus grundlagt på platta på mark eller med källarvåning kan vara en 
kombination av (B. Clavensjö, 2004):  

• konstruktionssätt som inte har tydliga otätheter mot mark. Exempelvis ska inte en 
kantisolering som släpper igenom jordluft längs ytterkanterna på en kantförstyvad 
betongplatta användas ifall det inte utrustas med ett funktionellt och säkert lufttätt skikt på 
ovansidan. Det ska inte heller väljas en grundläggning på längsgående betongplattor med 
eftergjutna källargolv om inte springorna mellan grundmurarna och källargolvet tätas 
separat, 

• täthet vid rörgenomföringar och kulvertintag i husets bottenplatta och förekommande 
källarytterväggar, 

• åtgärder som minimerar risken för att sprickor uppkommer i golv och källarytterväggar till 
följd av sättningar eller andra rörelser. 

Fogar och rörgenomföringar genom bjälklaget ska utföras lufttäta över kryprummet vid ett 
radonskyddat utförande av ett hus på krypgrund. 
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4.6.2 Radonsäkert utförande - högradonmark 
För ett radonsäkert utförande är kraven ännu högre på byggnadens täthet mot inläckande luft från 
marken. För att kraven ska uppfyllas ska någon av följande kombinationer användas: 

• Kantförstyvad betongplatta som är konstruerad och tillverkad så att det inte bildas otätheter 
så att jordluft kan sugas in i huset. 

• Genomföring av rör och kulvertintag utförs lufttäta. 
• Källarytterväggar utförs i betong. 
• Utförandet kontrolleras på byggnadsplatsen. 

Eller: 

• Luftspalter som är ventilerade byggs in i konstruktionen, alltså på golv och eventuella 
källarytterväggar. 

• Genomföring av rör och kulvertintag görs lufttäta. 

Eller, om marken är luftgenomsläpplig: 

• Ska en radonbrunn monteras där endast själva brunnen och den markförlagda delen av 
avluftsröret monteras i samband med markplaneringsarbetena. Det går i förväg att dra fram 
en elledning till radonbrunnen. Om det är nödvändigt ska en fläkt monteras och 
anläggningen ska ställas i ordning. 

• Ska byggnaden tätas så mycket som möjligt mot inläckande jordluft utan att ovanliga 
åtgärder behöver utföras. 

Ett radonsäkert utförande av ett hus på krypgrund kan vara: 

• att bygga med inneluftsventilerad kryprum, som gör det möjligt att kontrollera ventilationen 
i kryprummet. Markytan måste täckas med plastfolie eller, vid hög radonhalt i jordluften, 
med ett radontätt material (se figur 4.6) för att minska fukt- och radonavgången från 
marken. 

• att bygga med uteluftsventilerad kryprum. Markytan måste täckas med radontätt material. I 
det uteluftsventilerade kryprummet är det svårare att kontrollera ventilationen, som från 
radonsynpunkt ställer högre krav på tätskiktet på markytan. Genom att lägga perforerade 
plastslangar under tätskiktet (se figur 4.7) ökas säkerheten. 

• att bygga med ett lufttätt bjälklag över kryprummet. Lufttätheten måste innefatta hela 
bjälklaget med rörgenomföringar och anslutningar mot väggar. Träbjälklag har förhållandevis 
låg diffusionsmotstånd för radon, vilket innebär att ventilationen i kryprummet och/eller 
tätskiktet på markytan måste se till att radonhalten i kryprummet inte blir för hög. 

För ett radonsäkert utförande ska huset göras så tätt som möjligt och utrustas med FT-ventilation 
(från- och tilluftsventilation), helst med värmeåtervinning för att minska undertrycket inomhus och 
därmed minska risken för insugning av radonhaltig jordluft, om inläckning skulle ske trots allt. Ifall 
radonhalten i jordluften är väldigt hög, 500 000 Bq/m3 eller högre, kan spridningen av radon genom 
en normal betongplatta ge en icke önskad ökning av radonhalten inomhus. Genom att plattan görs 
några centimeter tjockare eller att ett tätskikt eller en ventilerad luftspalt läggs in i konstruktionen 
kan detta förhindras. 

Att göra en måttlig anpassning till radonkravet vid projekteringen och även förbereda för en 
kompletterande åtgärd som kan tillgripas ifall det skulle vara nödvändigt att sänka radonhalten i det 
nybyggda huset kan vara bra ur en ekonomisk synvinkel. En billig och väldigt vanlig åtgärd är 
montering av dräneringsslangar i det kapillärbrytande skiktet för att underlätta möjliga framtida 
lufttryckssänkningar. Det är viktigt att minnas att en förebyggande åtgärd som fungerar passivt är 
säkrare och i det långa loppet billigare än en som kräver en eller flera fläktar. Olika lösningar har olika 
förutsättningar för att lyckas och följande faktorer bör beaktas vid planering av en nybyggnad: 
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• Ju mindre markkontakt huset har, desto mindre risk för inträngning av radonhaltig jordluft. 
Den radonsäkraste hustypen är ett hus byggt på pelare eller plintar och med fri luftpassage 
under huset. Att jordluft inte kan sugas in i huset genom en möjlig samlingstrumma för 
ledningar ska kontrolleras. 

• Hus på krypgrund är den, efter ovanstående, radonsäkraste hustypen. Markradonet i 
kryprummet kan begränsas genom tätskiktet på marken och med ventilation. 

• Genom att undvika att bygga med källarvåning eller suterrängvåning på det ställe som risken 
för inträngande markradon är stor, exempelvis på högradonmark. 

• Genom att undvika defekter i grundkonstruktionen, det ska byggas sprickfritt så långt som 
möjligt. Betongplattan ska utföras med största möjliga lufttäthet. 

• När väggar utförs i betong är platsgjutna väggar att föredra. Är det prefabväggar ska stor 
omsorg läggas vid tätning av skarvar mellan element samt grundläggning och vägg. Skyddsrör 
för elledningar ska tätas med manschett/fogmassa. 

• Det ska byggas på så sätt att ojämna sättningar om möjligt inte uppkommer. 
• Mindre undertryck i huset innebär mindre risk för inläckning av markradon, därför ska man 

välja balanserad ventilation. 
• Huset ska ha god luftväxling och tillräckligt med tilluft ska tas in ovan mark antingen genom 

mekaniskt tilluftssystem eller genom tillräckligt antal tilluftsventiler som ska hållas öppna. 

Det är viktigt att byggnadsentreprenörens personal på arbetsplatsen är införstådda med varför det är 
viktigt att byggnadsdelarna mot mark inklusive rörgenomföringar blir lufttäta när huset ska byggas. 
En ursparning i en betongplatta på mark ska gjutas igen (lufttätt), när anledningen till dess uppkomst 
har genomförts. Otäthet kan lätt uppstå under husets uppbyggande, genom rörelser i husstommen 
eller installationerna i ett senare skede och därför ska man vara medveten om att man kan få resultat 
som man inte önskar när säkerheten ligger i ett enda tätskikt. 

 

Figur 4.6: Tätning mot markradon 

1. Radonavgivande undergrund. 

2. Dränerings- och avjämningsskikt. 

3. Radonstoppade skikt. 

4. Kryprummet ventileras med inneluft. 

5. Bjälklaget ska inte värmeisoleras, för att temperaturen ska vara så nära bostadens temperatur som 
möjligt i ett inneluftventilerat kryprum. (efter (B. Clavensjö, 2004)) 
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Figur 4.7: Sänkning av lufttryck samt ventilation under tätskikt på mark i kryputrymme. (B. Å. G. Clavensjö, 
2003) 

1. Dräneringsrör av PVC (polyvinylklorid). Lämpligt avstånd mellan rör är cirka 2 m. Rören 
sammankopplas med en förbindelseledning som dras fram och igenom grundmuren. Fläkt 
monteras först vid ett senare tillfälle om radonhalten blir för hög i det färdiga huset. 

2. Luftgenomsläppligt lager av grov sand eller grus. 
3. Tjock rivtålig plastfolie, alternativt tätskikt, läggs över hela ytan och ansluts mot grundmurar på 

sådant sätt att kondensvatten inte rinner ut på folien utan ner i marken. (efter (B. Å. G. 
Clavensjö, 2003)) 

 

4.6.3 Golv på mark och källargolv 
Det ska strävas efter att få en mot marken tillräckligt lufttät konstruktion vid all nyproduktion av 
byggnader. Det ska ställas högre krav på lufttäthet i byggnader som ska byggas på mark med höga 
radonhalter i jordluften. Jordlagrens luftgenomsläpplighet under huset och byggnadens höjdläge i 
förhållande till omgivningen är relevant. Jordluft strömmar lättare fram till huset i luftgenomsläpplig 
mark. Ifall huset ligger högt i terrängen förstärks lufttransporten under vintertid av termiska 
stigkraften i marken, exempelvis översta delen av en grusås, för då är oftast jordluften varmare än 
uteluften. Genom en normal betongplatta är transporten av radon från marken till inomhusluften 
genom diffusion väldigt liten. Man behöver uppmärksamma diffusionen genom plattan enbart vid 
mycket höga radonhalter i jordluften, t.ex. diffunderar cirka 30 Bq/m2 och timme genom en tjock 
betongplatta som är 10 cm om radonhalten i jordluften under byggnaden är 500 000 Bq/ m3. Om 
plastmatta eller motsvarande inte är utförd med relativt diffusionstät material kan diffusionen 
genom ett träbjälklag vara betydande. Man ska ta hänsyn till diffusionsmotståndet mot radongas hos 
en normal 0,2 mm plastfolie som läggs som fuktskydd på marken i krypgrunden vid 
krypgrundläggningen.  
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4.6.4 Betongplatta 
En betongplatta kan utföras enkelarmerad eller dubbelarmerad (se figur 4.8 och 4.9). 

(mått i mm) 

 

Figur 4.8: Enkelarmerad betongplatta  

 

 

(mått i mm) 

 

Figur 4.9: Dubbelarmerad betongplatta 

 

Markradon kan förhindras från att tränga in i byggnaden vid grundläggning med kantförstyvad 
betongplatta med hjälp av radonstoppande skikt i konstruktionen. Betongplattan fungerar som ett 
radonstoppande skikt, och utgör ett effektivt skydd mot markradon, ifall man lyckas få den fri från 
genomgående sprickor och andra otätheter exempelvis vid rörgenomföringar. Radonkoncentrationen 
inomhus påverkas av konstruktionens lufttäthet mot marken, eftersom markradonet sugs in i 
byggnaden tillsammans med jordluft.  

Klassas marken som normalradonmark räcker det vanligtvis, ur radonsynpunkt, med en normal 
tjocklek och armering på betongplattan. Om marken däremot klassas som högradonmark ska plattan 
ägnas särskild omsorg vid dimensionering och utförande. (B. Clavensjö, 2004; B. Å. G. Clavensjö, 
2003) 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

4.7 Hur man mäter radon  

4.7.1 Mätning av markluften 
Det går att mäta radonhalten i markluften i samband med den geotekniska undersökningen. 
Godkänns mätningen av en radonsakkunnig, där kvalifikation och erfarenhet hos den som utfört 
mätningen, kan mätningarna som gjorts vid byggplatsen accepteras. Markradonhalten kan variera 
stort inom ett litet område och på grund av ekonomiska skäl utförs mätningen i ett litet antal punkter 
och detta måste beaktas vid tolkning av resultat. (Karlsson, 2007) 

 

4.7.2 Mätning av inneluften 
Mätning av radon i inneluft måste ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar. 
Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen har utformat metodbeskrivning för att säkerställa att 
radongasmätning kan utföras med hög kvalitet och för att fastställa hur radonhalt bör mätas för att 
kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för radon på arbetsplatser. Det finns 
tre olika mätmetoder: momentana, integrerande och kontinuerliga. (Mätning av radon i bostäder - 
metodbeskrivning, 2013) 

 

4.7.3 Momentana mätningar 
Den momentana mätningen innebär en tillfällig mätning, för att få ett ungefärligt värde. Den kan inte 
användas för något myndighetsbeslut utan ger bara en rekommendation, t.ex. vid en 
bostadsförsäljning eller köp av fastighet. 

 

4.7.4 Integrerande mätningar 
Den integrerande mätningen innebär att radonmätningen utförs i minst 2 månader under 
eldningsperiod (1 oktober-30 april), eftersom det då finns en större risk för att markradon sugs upp 
av termiska krafter och mindre vädringsfrekvenser. Beroende på hur människor utsätts för 
radonhalten görs en bedömning ifall en mätningsuppföljning ska utföras. 

Integrerande mätmetoden är accepterad av Strålsäkerhetmyndigheten för Miljöbyggnad för BRONS 
och SILVER (se tabell 4.7). I den mätmetoden används spårfilmen (se tabell 4.6). Spårfilm är en liten 
bit material som har förmåga att registrera alfastrålning och är den vanligaste metoden för att 
uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i bostäder eller andra byggnader under längre tid. ("Att 
mäta radon," 2017) 

 

4.7.5 Kontinuerliga mätningar 
I kontinuerligt registrerade instrumentet sker mätning i byggnader där ventilationen stängs av eller 
dras ner. Detta är på grund av att radonhalten är hög under helger eller nätter till skillnad från dagtid. 
Mätning ska ske under minst två veckor där högsta radonhalter uppmättes. Utförs denna mätning 
under ett års period och radonhalterna är under 100 Bq/m3 kan GULD-kravet uppnås enligt 
Miljöbyggnad (Miljöbyggnad 3.0: Bedömningskriterier för nyproduktion, 2017). 
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Tabell 4.6: Mätperiodens längd för olika typer av mätning. (Metodbeskrivning för mätning av radon på 
arbetsplatser) 

Typ av mätning Mätmetod Mätperiod Ventilation 

Orienterande Spårfilm 
 

Elektret 

Minst 2 månader 
 

Minst 2 månader 

Normal, inkl.tidsstyrning 
 

Normal, inkl.tidsstyrning 
Uppföljande Spårfilm 

 
 

Elektret 
 
 

Elektret 
 
 
 

Kontinuerlig 
radongasmätare 

Minst 10 dygn varav 
8 arbetsdagar 

 
Minst 5 arbetsdagar 

 
 

Minst 5 arbetsdagar om 
elektretmätare stängs 
under icke arbetstid 

 
2 dygn 

I drift dygnet runt 
 
 

I drift dygnet runt 
 
 

Normal, inkl.tidsstyrning 
 
 
 

Normal, inkl.tidssyrning 
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4.8 Regelverk och ansvariga myndigheter  
I Sverige är det flera myndigheter som arbetar med radonfrågor.  

Boverket har vid nya byggnader fastställt gränsvärden för radon i inomhusluften och för 
gammastrålning (miljödosekvivalentrat), som det finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR. 
Boverket har fastställt ett gränsvärde för nyproduktion på 200 Bq/m3. Hur byggnader ska utformas 
för att undvika radonproblem finns bland allmänna råd hos Boverket. Miljökvalitetsmålet ”God 
bebyggd miljö” där radon ingår ansvarar även Boverket för. 

Arbetsmiljöverket fastställer de hygieniska gränsvärdena på arbetsplatser för arbete under jord, 
arbete i inredda bergrum och för arbete ovanför jord. Dessa gränsvärden är fastställda som 
exponering, alltså radonhalten multiplicerat med exponeringstiden. Gränsvärdena får inte överstigas 
under arbetstid på arbetsplatser där det vistas personer mer än tillfälligt och kan appliceras som 
årsmedelvärde. Tillsyn av arbetsplatser utövas av Arbetsmiljöverket. 

De mätvärden som uppmätts enligt metodbeskrivningen ska kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets 
hygieniska gränsvärde för radon på arbetsplatser (AFS 2005:17) på 400 Bq/m3. 

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har den verkande uppsikten i befintliga bostäder och 
lokaler för allmänna ändamål. Att radonfrågor uppmärksammas i översiktsplan och detaljplan i nya 
byggnader ansvarar kommunens byggnadsnämnd för. Har man frågor om radon vänder man sig till 
dem. 

Folkhälsomyndigheten har vid befintliga bostäder, skolor, förskolor och offentliga lokaler fastställt 
riktvärdet. Riktvärdet framgår för kommunens bedömning om det finns skada för människors hälsa i 
byggnader på grund av radon. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) gör en kartläggning av radioaktivitet i berg, jord och 
grundvatten. När det gäller markradon och naturlig strålning ger SGU råd till kommuner och andra 
aktörer. 

Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan. De undersöker och godkänner laboratorer och mätföretag 
som mäter radonhalten i luft och i dricksvatten. 

Livsmedelsverket är ansvarige för både gränsvärden för stora producenter (SLV FS 2001:30) och 
rekommendationer för små producenter (Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) 
när det handlar om dricksvattnets radioaktivitet. (Fakta och Lägesrapport om radon, 2001; 
"Myndighetens uppdrag inom radon," 2017) 
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4.9 Krav enligt Miljöbyggnad och Svanen 

4.9.1 Krav enligt Miljöbyggnad 
Förebyggande åtgärd enligt Radonbokens (2004) riktlinjer liknar kraven enligt Miljöbyggnad. 

Radonskyddande åtgärd, som beskrivits ovan, räcker med största sannolikhet för att uppfylla GULD-
krav enligt Miljöbyggnad om det uppmätta årsmedelvärdet är mindre än 60 Bq/m3 (se tabell 4.7). Om 
årsmedelvärdet är mindre än 100 Bq/m3 klarar den SILVER-kravet och är den mindre än 200 Bq/m3 
klarar den BRONS-kravet. 

Radonsäker åtgärd, som beskrivits ovan, med tillägg att källarytterväggar gjuts istället för att muras, 
räcker med största sannolikhet som åtgärd för att uppfylla GULD-kravet och man behöver inte 
redovisa markens radonhalt enligt Miljöbyggnad, under förutsättning att radonhaltens 
årsmedelvärde är mindre än 60 Bq/m3. Är årsmedelvärdet mindre än 100 Bq/m3 klarar den SILVER-
kravet och är den mindre än 200 Bq/m3 klarar den BRONS-kravet. (Miljöbyggnad 3.0: 
Bedömningskriterier för nyproduktion, 2017)  

 

Tabell 4.7: Betygskriterier för radonhalt i inneluften vid nyproduktion. (Miljöbyggnad 3.0: 
Bedömningskriterier för nyproduktion, 2017) 

Indikator BRONS SILVER GULD 
Bostäder 
 
Lokalbyggnader 

Årsmedelvärde i 
byggnaden ≤ 200 Bq/m3 

 

Gammastrålning i 
vistelserum < 0,3 µSv/h 
 
Förvaltningsrutiner för 
kontroll av radonhalt 

BRONS + 
 
Högsta årsmedelvärde 
≤ 100 Bq/m3 

BRONS + 
 
Högsta årsmedelvärde 
≤ 60 Bq/m3 

 

4.9.2 Krav enligt Svanen  
Enligt Svanen ska en bedömning av risken för att radon tränger in i byggnaden från mark och 
fyllnadsmassor utföras. Baserat på denna bedömning ska radonförebyggande åtgärder utföras för att 
uppfylla krav från nationella myndigheter och gränsvärden. Förutom dessa anger Svanen inga 
specifika gränsvärden och menar att ifall man fokuserar på de förebyggande åtgärderna är det en 
tillräcklig garanti (ofta med god marginal) för att uppfylla myndigheternas och nationellt fastställda 
gränsvärden. 
Som förebyggande åtgärd är riktlinjerna från Radonboken (2004) för radonsäkert- och 
radonskyddande utförande väldigt lika Svanens krav. Bottenplattan ska vara isolerad mot 
värmeförluster, fuktinträngning och om nödvändigt vara radonskyddande. Av den orsaken ställs 
material- och kemikaliekrav på isoleringen av bottenplattan (under plattan, över plattan eller både 
och) och i förekommande fall radonspärr var än den befinner sig. Kraven ställs på allt material ovan 
det kapillärbrytande skiktet. På lager under den isolerade och radonsäkrade bottenplattan, 
exempelvis singel, makadam och liknande, ställs det inga krav. På rördragningar som avloppsrör, 
vattenrör eller dräneringsrör i det kapillärbrytande skiktet ställs det heller inga krav. 
(Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och försöka, 2016) 
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5. Genomförandet 
5.1 Beräkning av minsta tjocklek för radontät betongplatta 
I denna studie har beräkning av erforderlig tjocklek och armering för att få en radontät betongplatta 
gjorts med hänsyn till krympning enligt Eurokod. Beräkningsprogrammet Mathcad Prime användes 
för att experimentera med olika förutsättningar och parametrar. Beräkningar har gjorts för 
varierande betongtjocklek. Betong är ett poröst material som släpper in både vatten och gas och 
därför ska den maximala tillåtna sprickbredden bestämmas för att vatten och gas inte ska diffundera 
in. Beräkningarna utfördes för två olika betongkvaliteter för att visa på skillnaden i armeringsbehov. 
Betongkvalitet väljs med hänsyn till frostangrepp, kemiskt angrepp och angrepp av havsvatten, det 
vill säga vilken miljöpåverkan som konstruktionen kommer att utsättas för. 

I beräkningarna används stångdiametrarna 6, 8, 12 och 16 mm, och en maximal sprickbredd på 0,2 
mm. Maximal tillåten stålspänning valdes enligt Eurokod 2 (se tabell 5.1) 

 

Tabell 5.1: Övre gräns för stångdiameter för begränsning av sprickbredd. (Eurokod 2: Dimensionering av 
betongkonstruktioner, 2008) 

 

 

 

En betongplatta som undersökts i denna studie är utformad av, enligt figur 5.1, armeringsjärn, 
täckande betongskikt, fritt avstånd och isolering. Hur detta går till i praktiken illustreras i figur 5.2. 

 

(mått i mm) 

Figur 5.1: Tvärsektion av betongplatta 

  Stångdimension, Ø mm   

Stålspänning [MPA] Wk=0,4 mm Wk =0,3 mm Wk =0,2 mm 
200 32 25 16 
240 20 16 12 
280 16 12 8 
320 12 10 6 
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Figur 5.2: Gjutning av betongplatta. ("Vad kostar det att bygga platta på mark?," 2015) 
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Nedan visas ett exempel på hur beräkningen utförts. Beräkningen har utförts för stångdiametern Ø = 
12 mm, plattjocklek = 170 mm och betongkvalitet C30/37. Man vill uppnå ett armeringsavstånd (c/c-
avstånd) på minst ca 100 mm av praktiska skäl. Armeringsavståndet bör inte avsevärt överstiga 150 
mm eftersom det då kan bildas stora sprickor i betongplattan. 

 

t = 170 mm   Betongplattans tjocklek. 

𝐾𝐾𝑐𝑐 = 1   1.0 för ren dragning. 

𝐾𝐾 = 1   Koefficient för egenspänning. 

𝑠𝑠 = 0,25   s är en koefficient som beror av cementtyp. 

𝑡𝑡𝑑𝑑 = 28   Tid i dagar då sprickan förväntas uppstå. 

𝜎𝜎𝑠𝑠  = 240 MPa 𝜎𝜎𝑠𝑠  är största tillåtna armeringsspänning efter 
uppsprickning. 𝜎𝜎𝑠𝑠 Kan sättas till fyk. Användning av regler 
om sprickbredd enligt tabell 7.2N i EK2 kan leda till ett 
lägre värde.                       

Ø = 12 mm   Stångdiameter. 

𝑤𝑤𝑘𝑘 = 0,2 mm   Maximal sprickbredd. 

C30/37    Accepterad betongkvalitet. 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐= 2,9 MPa     𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐= är betongens medeltryckhållfasthet. 

𝐸𝐸𝑆𝑆 = 200 GPa   𝐸𝐸𝑆𝑆 är elasticitetsmodulen för stål. 

 

𝛽𝛽 = exp �𝑠𝑠 �1 − �28
𝑐𝑐𝑑𝑑
�
1
2�� = 1 β(t) är en koefficient som beror av betongens ålder. 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛽𝛽 × 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2,9 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 är medelvärdet på betongens draghållfasthet då 
första spricka förväntas uppstå för en armeringsstång, 
normalt = fctm.  

Ast =  
𝜋𝜋∅2

4    Tvärsnittsarea.  

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑡𝑡 × 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.7×105 mm2 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐  betongens dragzonarea före uppsprickning. 

 
𝐴𝐴𝑆𝑆.𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 = (𝐾𝐾𝐶𝐶×𝐾𝐾×𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒×𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐)

𝜎𝜎𝑠𝑠
 =2267𝑚𝑚𝑚𝑚2   𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 är minsta erforderliga tvärsnittsarea för armering. 

   S är största tillåtna c/c-avstånd mellan armeringsjärnen. 

𝑆𝑆 =
1000𝑚𝑚𝑚𝑚

�0.5 × 𝐴𝐴𝑆𝑆.𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚
Ast �

=
1000𝑚𝑚𝑚𝑚

�0.5 × 2267
113,097 �

= 100 𝑚𝑚𝑚𝑚 
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5.2 Sammanställning av radongashalten i nyproducerade bostäder 
För att sammanställa radongashalten i nyproducerade bostäder utfördes ett antal platsbesök till 
Stadsbyggnadskontoret där det söktes i deras arkiv efter uppmätt radongashalt i olika projekt. 
Sökningen utfördes för bostäder byggda från 2014 till 2017. De uppmätta radongashalterna, utförda 
av ackrediterade laboratorium, matades in i Excel för att sedan skapa en tabell och ett diagram. 
Detta för att visa hur många bostäder som klarade av diverse olika krav. 

 

5.3 Projektering av byggnader med hänsyn till radon  
I denna studie har det skickats en förfrågan till JM och Bjerking om hur man projekterar och bygger 
för att uppnå låg radonhalt. 

JM valdes då de kunnat visa på låga årsmedelvärden i sina nyproducerade bostäder.  

Bjerking AB kontaktade vi eftersom examensarbetet skrivs hos dem och de har även 
radonspecialister. Radonboken (2004) är även skriven av Bjerking AB.  
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6. Resultat                                                     
6.1 Val av armeringsjärn med olika förutsättningar 
Nedan (se tabell 6.1–6.3) presenteras beräkningsresultat för olika värden på plattornas tjocklek, 
stålspänning och stångdiameter. Stålspänningen varierar beroende på vilken ståldiameter som 
används, fctm varierar beroende på betongkvalitet. Det har utförts beräkning för två 
betongkvaliteter: I Platta A med betongkvalitet C30/37 då är fctm=2,9 MPa och Platta B med 
betongkvalitet C35/45 då är fctm =3,2 MPa. I alla dessa exempel uppfylls sprickviddskravet. 
 
 
Tabell 6.1: Platta A: Betongkvalitet C30/37 
 

Platta A1  Tjocklek = 140 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 45 69 134 198 
Platta A1 bör enkelarmeras centriskt, eftersom att den är relativt tunn. 

 

Platta A2 
 

Tjocklek = 170 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 37 57 110 163 
I Platta A2 väljs Ø12 och Ø16. 

 

 

I Platta A3 väljs Ø16. 

 

Platta A4 
 

Tjocklek = 220 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 28 44 85 126 
I Platta A4 väljs Ø16. 

 

Platta A5 
 

Tjocklek = 250 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 25 39 75 101 
I Platta A5 väljs Ø16. 

 

Platta A3 
 

Tjocklek = 200 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 31 49 94 139 
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Tabell 6.2: Platta B: Betongkvalitet C35/45 
 
Platta B1 

 
Tjocklek = 140 mm 

 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 
STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 40 63 121 180 
Platta B1 bör enkelarmeras centriskt, eftersom att den är relativt tunn. 

 

Platta B2 
 

Tjocklek = 170 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 33 52 100 148 
I Platta B2 väljs Ø12 och Ø16. 

 

Platta B3 
 

Tjocklek = 200mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 28 44 85 126 
I Platta B3 väljs Ø16. 

 

Platta B4 
 

Tjocklek = 220 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 26 40 77 114 
I Platta B4 väljs Ø16. 

 

Platta B5 
 

Tjocklek = 250 mm 
 STÅLDIAMETER [mm] Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 

STÅLSPÄNNING [MPa] 320 280 240 200 
C/C-AVSTÅND [mm] 23 35 68 111 
I Platta B5 väljs Ø16. 
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Tabell 6.3: Sammanställning av förslag på betongplattor som uppfyller sprickviddskravet. 

 BETONG-
KVALITET 

STÅLDIAMETER 
[mm] 

PLATTJOCKLEK 
[mm] 

STÅLSPÄNNING 
[MPa] 

C/C-AVSTÅND 
[mm] 

Platta A2 C30/37 Ø12 170 240 110 
Platta A2 C30/37 Ø16 170 200 163 
Platta A3 C30/37 Ø16 200 200 139 
Platta A4 C30/37 Ø16 220 200 126 
Platta A5 C30/37 Ø16 250 200 111 
Platta B2 C35/45 Ø12 170 240 100 
Platta B2 C35/45 Ø12 170 200 148 
Platta B3 C35/45 Ø16 200 200 126 
Platta B4 C35/45 Ø16 220 200 114 
Platta B5 C35/45 Ø16 250 200 101 
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6.1.2 Exempel på utförande av radontät betongplatta 
I figur 6.1 och 6.2 visas exempel på utförande av betongplattor. 

 

Betongplatta 1 med tjocklek 170 mm 

Vid val av Φ12 som armeringsjärn fås 35+12+12=59 mm på varje sida och 52 mm fritt avstånd mellan 
överkant och underkant av armeringsjärnen, vilket ger en plattjocklek på 170 mm (se figur 6.1). 

(mått i mm) 

Figur 6.1: Platta B2 

 

 

Betongplatta 2 med tjocklek 250 mm 

Vid val av Φ16 som armeringsjärn fås 35+16+16=67 mm på varje sida och 116 mm fritt avstånd 
mellan UK och ÖK, vilket ger en plattjocklek på 250 mm (se figur 6.2). 

 

 

(mått i mm) 

Figur 6.2: Platta A5 
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6.2 Radongashalten i några nyproducerade byggnader 
Ackrediterat laboratorium har genomfört mätningar av radonhalter i 100 bostäder byggda 2014-
2017. Med utgångspunkt från dessa har det utförts en sammanställning av hur många av 
byggnaderna som klarat radonkraven och vilket certifieringskrav de fått enligt Miljöbyggnad. 
87 % klarade GULD-kravet, 7 % klarade SILVER-kravet och 6 % klarade BRONS-kravet (se tabell 6.4 
och figur 6.3). 
 

Tabell 6.4: Antalet nyproducerade bostäder som uppfyller kraven enligt Miljöbyggnad. 

  Guld Silver Brons 

Byggår 0 - 60 Bq/m3 60 - 100 Bq/m3 100 - 200 Bq/m3 

2014 10 2 2 

2015 34 5 2 

2016 37 0 2 

2017 6 0 0 

 

  

Figur 6.3: Antal uppfyllda krav på bostadshus byggda 2014-2017 (Antal bostäder i Y-led och byggår i X-led). 

 
Av figur 6.3 framgår att: 
2014: 72 % klarade GULD-kravet. 14 % klarade SILVER-kravet. 14 % klarade BRONS-kravet. 
 
2015: 83 % klarade GULD-kravet. 12 % klarade SILVER-kravet. 5 % klarade BRONS-kravet. 
 
2016: Drygt 95 % klarade GULD-kravet. 5 % klarade BRONS-kravet. 
 
2017: 100 % klarade GULD-kravet. 
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I tabell 6.5 till 6.7 presenteras uppmätta radongashalter i bostäder med varierande 
ventilationssystem, husgrund, våningsplan, byggnadstyp, byggår och område. 
 

Tabell 6.5: Uppmätta radongashalter i ett flerbostadshus där tre lägenheter ligger på samma våningsplan och 
samma huskropp i Skärholmen. 

Fastighet Ventilationssystem Husgrund Våning 
Radonhalt 

[Bq/m3] Byggnadstyp Byggår 
Fastighet A FTX Platta på mark BV 50 Flerbostadshus 2016 
Fastighet B FTX Platta på mark BV 150 Flerbostadshus 2016 
Fastighet C FTX Platta på mark BV 30 Flerbostadshus 2016 

 

 

 

Tabell 6.6: Uppmätta radongashalter i flerbostadshus i samma huskropp i Bromma. 

Fastighet Ventilationssystem Husgrund Våning 
Radonhalt 

[Bq/m3] Byggnadstyp Byggår 
Fastighet A Frånluft Platta på mark 1 50 Flerbostadshus 2016 
Fastighet B Frånluft Platta på mark BV 20 Flerbostadshus 2016 
Fastighet C Frånluft Platta på mark 3 50 Flerbostadshus 2016 
Fastighet D Frånluft Platta på mark BV 30 Flerbostadshus 2016 
Fastighet E Frånluft Platta på mark 3 40 Flerbostadshus 2016 
Fastighet F Frånluft Platta på mark 1 20 Flerbostadshus 2016 
Fastighet G Frånluft Platta på mark BV 20 Flerbostadshus 2016 
Fastighet H Frånluft Platta på mark 4 30 Flerbostadshus 2016 
Fastighet I Frånluft Platta på mark 4 30 Flerbostadshus 2016 
Fastighet J Frånluft Platta på mark 4 110 Flerbostadshus 2016 

 

 

 

Tabell 6.7: Uppmätta radongashalter i radhus som ligger i samma huskropp i Tullinge. 

Fastighet Ventilationssystem Husgrund Våning 
Radonhalt 

[Bq/m3] Byggnadstyp Byggår 
Fastighet A Från- och tilluft Krypgrund 2 50 Radhus 2014 
Fastighet B Frånluft Platta på mark 2 40 Radhus 2014 
Fastighet C Frånluft Platta på mark 1 50 Radhus 2014 
Fastighet D Frånluft Platta på mark 2 40 Radhus 2014 
Fastighet E Frånluft Platta på mark BV 140 Radhus 2014 
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I tabell 6.8 presenteras den uppmätta radongashalten vid olika grundläggningsmetoder. I genomsnitt 
har byggnader grundlagda på platta på mark högre radongashalt än byggnader på källargrund. 

 

Tabell 6.8: Uppmätta radongashalter i byggnader med olika grundläggningsmetoder. 

 
Källare Platta på mark Krypgrund 

Min [Bq/m3] 0 20 50 
Median [Bq/m3] 30 40 50 
Genomsnitt [Bq/m3] 27,2 44,6 50 
Max [Bq/m3] 40 150 50 

  
 

 

Resultat i tabell 6.8 redovisas grafiskt i figur 6.4. Figuren visar att byggnader som hade källarvåning 
som husgrundstyp har betydligt lägre radonhalt än byggnader som hade platta på mark. 

 

 

Figur 6.4: Uppmätta radonhalter i byggnader grundlagda på platta på mark och källarvåning. 
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6.3 Projektering av byggnader med hänsyn till radon 

6.3.1 JMs riktlinjer 
JM utför alltid en geoteknisk undersökning i områden som ska byggas. Undersökningen utförs av en 
extern konsultfirma som mäter bland annat radonhalten i marken. Om det visar sig att marken är 
klassad som normal- till högradonmark i ett område där bostäder med bottenplatta som är i 
direktkontakt med mark ska byggas, utförs förberedelse genom att man placerar en radonslang i 
dräneringslagret. Radonslangen gör att radongasen samlas för att ventileras ut. I flerbostadshus 
kopplas radonslangen till en ventilationskanal som går upp genom huset och avslutas ovan yttertak 
där radonluften leds ut. Vid småhus avslutas radonslangen ovan golv med täcklock i kallförråd 
alternativt annat lättillgängligt utrymme. 
Både i flerbostadshus och småhus utförs radontätning av genomföringar i källarvägg och 
bottenplatta. Dessa åtgärder syftar till att byggnaden ska bli radonsäker. 

Efter att byggnaden står klar har JM krav från Stockholms kommun att mäta radonhalten i minst 20 % 
av lägenheterna i varje projekt. Detta för att säkerställa att byggnadens inomhusluft inte medför 
någon radonrisk för de boende. Åtgärder som är vanliga att vidta för att minska radonhalten i luften, 
ifall det visar sig vara högre än riktvärdet, är att öka luftomsättningen. 

JM miljömärker alla egna bostäder med Svanen, vilket bland annat innefattar radon. 

 

6.3.2 Bjerkings riktlinjer 
Bjerking följer Radonboken (2004) och har även anställda som är radonspecialister.  

Markundersökning utförs ofta av Bjerkings egna anställda, ett samarbete mellan geotekniker och 
miljösakkunnig. Syftet med undersökningen är att kontrollera halter av naturligt förekommande 
radioaktiva ämnen i marken och därefter bedöma eventuella åtgärdsbehov för att säkerställa en låg 
strålningsnivå inomhus. Marken klassas som högradonmark eller normalradonmark. 

Är det högradonmark följs principen: 

Grundläggningen utförs radonsäker. 

Om betongplattan görs dubbelarmerad utförs denna med plastfolie i cellplastskikten (radonduk 
undviks ur ekonomisk synvinkel).  

Om betongplattan görs enkelarmerad utförs denna med radonsduk alt. plastfolie i cellplastskikten 
(val av radonduk eller plastfolie i samråd med radonspecialist).  

Är det normalradonmark följs principen:  

Grundläggningen utförs radonskyddad. 

Betongplattan kan antingen byggas enkelarmerad eller dubbelarmerad. Väljs enkelarmerat utförande 
rekommenderas plastfolie i cellplastskikten, men det anses inte vara ett krav. 

Oavsett radonmarkklassificieringen följs följande viktiga riktlinjer: 

• Radonslangar placeras under betongplattan i det dränerande (makadam) skiktet. 
Radonslangarna läggs med cc-avstånd på ca 10 meter, dras ut utanför fasad och upp till 
marknivå med ett stigarrör alternativt dras ett rör invändigt i huset i ett schakt upp till taket. 
Stigarröret förbereds med el för eventuell framtida inkoppling av en fläkt. 
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• Kantbalk och anslutningar mellan grundläggning och fasadvägg utförs på ett radonsäkert 
sätt. Undvik LECA-murar för kantbalk, undvik källarväggar av lättbetong eller LECA, undvik 
prefabricerade källarväggar som kan vara otäta i skarvar etc. 

• Täta alla genomföringar. Gjut alla ursparingar i betongen med expanderande betong. Täta 
även mellan elkablar och skyddsrör. Använd ingjutna avlopp, brunnar, rör med tillhörande 
tätande gummikrage. 

 

Bjerking AB får ingen återkoppling om vad radongashalten blir i efterhand, och får ingen respons av 
kunden om radongashalten varit för hög. Man vet därför inte om byggnaden klarat kraven enligt 
miljöcertifieringsorganisationerna. 

 



34 
 

7. Analys 
7.1 Förslag på minsta tjocklek för att uppnå en radontät betongplatta  
Enligt Radonboken (2004) ska en radontät betongplatta ur ekonomisk synvinkel vara 140 mm vid 
gjutning mot markskivor eller arbetsdäck och 170 mm vid gjutning mot mark. För att även få en 
tillräckligt god homogenisering av betongmassan med vibrobryggan ska dessa värden inte 
överskridas. Av produktionsskäl bör en bottenplatta som är tunnare än 140-150 mm enkelarmeras 
centriskt eftersom den är relativt tunn. Enligt en av författarna av Radonboken (2004) är dessa 
värden mer en vägledning och ska inte användas som standard lösning vid nybyggnation. 

På Bjerking pågår arbetet med en uppdaterad radonbok där avsikten är att ta bort dessa föreslagna 
tjocklekar och istället redovisa rekommendationer om tillåtna sprickkrav. Idag byggs det nästan alltid 
markisolering med hänsyn till energiförluster, dvs för att uppfylla kravet på u-värde. Har man en 
tjockare platta bildas det mindre sprickor vid samma belastning.  

För att bottenplattan i sig ska bli tät är det viktigt att man beräknar behovet av armering med hänsyn 
till en sprickvidd på 0,2 mm eller mindre i bruksgränstillstånd, både med hänsyn till krympning och 
belastning. Men sprickor i betongen är inte det enda vägen som radon kan ta sig in i byggnaden utan 
otäta elledningar, genomföringar och gjutfogar betraktas som ett större problem. Har man en stor 
betongplatta med komplicerad geometri kan det ta långt tid att gjuta. Gjutningarna delas då upp i 
etapper. I fogarna mellan gjutetapperna kan otätheter uppstå. Dessa kan tätas genom att man lägger 
in tätband t.ex. Synkoflex. För att radon inte ska tränga in genom el- och vattenschakt behöver dessa 
tätas. 

I denna studie har det gjorts beräkningar enligt Eurokod som visar att det går att gjuta en 
betongplatta som uppfyller täthetskraven på olika sätt, beroende på vilka förutsättningarna är och 
vad det är för typ av konstruktion. Det går att variera betongkvalitet, tjocklek och armeringsmängder 
och fortfarande uppfylla kraven.  

 

7.2.1 Radongashalter i nyproducerade bostäder 
Det är en stor nackdel att mätdata för radon inte finns samlade i en central databas. Långtidsmätning 
av radon som görs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för att mäta radon i 
inomhusluften är ett värdefullt underlag som kan användas för riskbedömning och andra 
forskningsstudier. 

Det var tidskrävande att gå in i varje projekt för att söka efter radonmätningar och det förekom flera 
gånger att det inte hittades några radonmätningar alls. Det saknades uppgifter om uppmätt 
radongashalt i nyproducerade bostäder från 2017, eftersom man har två år att rapportera in 
radonmätvärden enligt Stockholm kommuns egna riktlinjer. I denna studie studerades bara 7 
bostäder från år 2017. 

Det var utmanande och tidskrävande att sammanställa den samlade informationen fråm olika 
mätningar med hänsyn till radon för att sedan skapa en statistik på hur många byggnader som 
klarade diverse olika krav. 
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7.2.2 Uppmätta radonhalter i nyproducerade bostäder 
De studerade 100 nyproducerade bostäderna representerar inte alla nyproducerade bostäder i 
Sverige, men ger en viss uppfattning om radongashalten i nya byggnader.  

Trots att byggnaderna ligger i samma område kunde man få oväntat höga radongashalter i ena 
bostaden och betydligt lägre i andra bostaden. Den uppmätta radonhalten kan variera på grund av 
olika markegenskaper, typ av ventilation, husgrundstyp, våningsplan och byggnadstyp. 

Alla byggnader uppfyllde kravet enligt Boverket på 200 Bq/m3 och de flesta uppfyllde GULD-kravet 
enligt Miljöbyggnad. Mätningarna visar att Boverkets krav på 200 Bq/m3 är uppnåeligt. Gällande 
kriterierna från miljöcertifieringsorganisationerna är ett GULD-krav (<60 Bq/m3) inte svårt att uppnå. 
Det fanns däremot 6 bostäder som hade radonhalter över 100 Bq/m3. 

Det utförs ofta en markundersökning för att avgöra ifall man ska bygga radonsäkert eller 
radonskyddande för att minska risken att radongas tränger sig igenom grundkonstruktionen och ökar 
halter i inomhusluften. 

Denna studie har tagit del av den uppmätta radongashalten men det saknas kunskap om 
byggföretagen byggde radonsäkert/radonskyddande och hade som mål att uppfylla ett specifikt krav. 

 

7.2.3 Några utstickande resultat 
I de tre bostäderna i tabell 6.5 har lägenheterna olika uppmätta årsmedelvärden trots att de ligger i 
samma huskropp, har samma ventilationssystem, husgrund och ligger på samma våningsplan. Två 
klarar GULD-kravet och en klarar inte SILVER-kravet. Det kan bero på otäthet mot markradon i 
betongplatta då de ligger i bottenvåningen. 

Från tabell 6.6 går det att konstatera att de två sista bostäderna har samma ventilationssystem, 
husgrundtyp och ligger på samma våningsplan och ligger i sammahuskropp, men har ändå en 
avsevärt stor skillnad på uppmätta årsmedelvärdet för radonhalten mellan dem. Det kan vara 
radonhaltig jordluft som stiger upp genom huset via elschakt, hisschakt och trapphus. 

I tabell 6.7 är det samma huskropp som har olika årsmedelvärde trots att de ligger i samma område. 
Bortsett från en bostad har bostäderna samma ventilationssystem och husgrund men har varierande 
radongashalter. Detta kan rimligtvis inte bero på markförhållande eftersom de ligger i samma 
huskropp, men däremot kan täthet i anslutningar, vid fönster, dörrar, mot golv, tak, mellanväggar 
och skarvar, rörgenomföringar av kanaler och rör ha en stor betydelse. Radonhalten i bostaden kan 
variera på grund av väderlek och boendevanor. 

Hus med källarvåning har direkt kontakt med mark och borde därför ha större radonhalter än ett hus 
grundlagt på platta på mark enligt Radonboken (2004). I denna studie har hus grundlagda på platta 
på mark haft större radonhalt än hus med källarvåning (se figur 6.4). I och med att 75 % av de 
studerade byggnaderna i denna studie är hus som är grundlagda på platta på mark ger detta inte en 
helhetsbild. Det kan dessutom finnas extra skydd mot markradon i flerbostadshus med källarvåning 
som undergrund. Källarvåning är som ett separat utrymme, med ofta täta tak, från bostäder och 
lokaler och på grund av detta kommer normalt inte inläckande markradon att nå högre upp än till 
källarvåningens tak innan den ventileras bort. En annan anledning kan vara att mätningarna har 
utförts i olika våningsplan och de utrymmen där det inte förekommer permanent vistelse mäts inte. 
Det kan däremot förekomma mindre radonhalter i bottenvåningen och högre radonhalter i översta 
våningen, för att jordluften kan stiga upp i rörslitsar och andra vertikala kanaler. 
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8. Slutsatser 
8.1 Radontät platta  
Vid byggandet av vanliga villor armeras betongplattan antingen enkel- eller dubbelarmerat. 

Enkelarmering används vid måttliga laster som till exempel en normalt belastad villagrund där det 
inte finns en specifik punktlast. Dubbelarmerat används vid stora laster som till exempel industrigolv 
och lagerbyggnader där tunga truckar och maskiner står. 

Denna studie visar att det inte finns krav eller rekommendationer på minsta tjocklek för att uppnå en 
radontät betongplatta. Däremot finns det krav från Boverket på att den uppmätta radonhalten inte 
får överstiga givna värden beroende på verksamhet.  

Det byggs på olika sätt beroende på vilka förutsättningar man har, t.ex. markens egenskap, laster, 
stångdiametern på armeringen, avståndet mellan armeringsstängerna och betongkvalitet som i sin 
tur beror på miljöpåverkan. Markens beskaffenhet påverkar plattans tjocklek i och med att en stark 
undergrund inte ger efter för tunga laster, det vill säga att risken för att det ska bildas sprickor som 
orsakas av belastningen minskar. En stabil grund med jämna sättningsförhållanden är betydligt 
säkrare än en grund som varierar från berg i ena änden av byggnaden till exempelvis stort lerlager i 
andra änden. Förekommer brott i marken kan det leda till brott i plattan. Sprickor kan även bildas 
ifall marken är ojämn. För att få en radontät betongplatta bör konstruktionerna utföras relativt styvt 
men naturligtvis med ekonomiskt rimliga dimensioner samtidigt som sprickvidden hålls nere så att 
genomgående sprickor undviks. En bottenplatta av betong kan anses vara radontät om sprickvidden 
är mindre än 0,2 mm (Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner, 2008). 

I denna studie har resultat (se tabell 6.3) på accepterade tjocklekar på betongplattor med hänsyn till 
0,2 mm sprickvidd tagits fram. Alla dessa plattor är dubbelarmerade plattor på mark med 
underliggande isolering. Det som har varierats är tjocklek, ståldiameter och betongkvalitet. Resultat 
av beräkningarna visar att en platta med större stångdiameter får färre antal armeringsjärn och att 
en tjockare betongplatta behöver fler armeringsjärn. Det krävs dock fler armeringsjärn vid högre 
betongkvalitet. 

Under arbetets gång har det visat sig rimligt att avståndet mellan armeringsjärnen bör vara minst 100 
mm på grund av praktiska skäl och inte avsevärt över 150 mm. Detta är för att begränsa 
tvångspänningar samt uppkomst av grova sprickor och på det här sättet kan man fördela 
sprickvidderna. En tumregel är att mindre stångdiameter och tätare armering förhindrar stora 
sprickvidder bättre än större stångdiameter och glesare armering. Ju större spänningen i armeringen 
är desto mindre stångdiameter bör väljas. Genom att koncentrera armeringen till områden där 
krafterna blir störst begränsas de genomgående sprickorna. 

Tätheten för betongen är avgörande för hur stora sprickor man har. Ju större sprickor desto mindre 
täthet i konstruktionen. Ju större sprickor desto större risk för vatten att tränga sig in djupare i 
konstruktionen. En övergjutning kan ge sprickor i konstruktionens underkant eller vid överkant om 
det förekommer stödmoment. Om sprickor bildas under plattan blir det även sprickor på plattans 
ovansida. 

Nackdelen med mindre täta konstruktioner är att armeringen löper större risk för korrosion och att 
gaser som radon kan tränga sig in lättare. I täta konstruktioner är alltså betongen mer skyddad från 
korrosion och radon. 

En tjockare betongplatta dimensioneras med olika utgångspunkter, t ex att begränsa sprickbredden 
för att få tätare konstruktion eller tunga laster. 

 Att ha varierande betongtjocklek kan vara en orsak att sprickor bildas vid en övergång mellan två 
olika tjocklekar, eftersom krympningen varierar med olika tjocklekar och längd. En tjockare 
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betongplatta kräver större armeringsmängd. Dock måste detta kontrolldimensioneras för 
långtidslast. 

Det finns stor risk att det förekommer sprickor vid håltagningar/öppningar för till exempel golvbrunn 
för dusch eller garage i betongplatta. Sprickor är oftast koncentrerade vid öppningens hörn, särskilt 
om öppningen är fyrkantig och därför är det viktigt att man randarmerar öppningar i ett tidigt skede 
för att begränsa sprickvidden. 

 

8.2 Radongashalt i nyproducerade bostäder 
Ett syfte med detta examensarbete var att kartlägga radongashalten i några nyproducerade lokaler 
och avgöra om kraven som ställs av miljöcertifieringsorganisationer uppfylls. Certifiering avseende 
hållbara byggnader är en trend som pågår inom byggbranschen och detta resulterar i lägre 
radongashalter. 

Nationella myndigheter har fastställt ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för radon i inomhusluften. 

I denna studie har uppmätta radongashalter i 100 nyproducerade bostäder byggda 2014-2017 
sammanställts. Mätningarna visade att alla 100 bostäder uppfyllde Boverkets gränsvärde och högsta 
tillåtna radongashalt enligt Miljöbyggnad. 87 byggnader uppfyllde GULD-kravet, 7 byggnader 
uppfyllde SILVER-kravet och 6 byggnader uppfyllde BRONS-kravet. 

 

Svanen har inga specifika gränsvärden för radongashalten förutom att man ska uppfylla 
myndigheternas fastställda gränsvärde på 200 Bq/m3. Alla 100 bostäder uppfyllde det kravet. 

Resultatet av denna studie tyder på att myndighetens krav på 200 Bq/m3 går lätt att uppfylla. Vad 
gäller kriterierna från Miljöbyggnad är ett GULD-krav (<60 Bq/m3) inte svårt att uppnå. Det går att se 
en ökning i procent för antalet uppfyllda GULD-krav från 2014 till 2017. Detta ska inte generaliseras 
eftersom studien enbart omfattar 100 bostäder som var ojämnt fördelade över tidsperioden. Det 
fanns däremot några bostäder som hade radonhalter över 100 Bq/m3. 
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9. Rekommendationer  
 

Utifrån de slutsatser som redovisats i detta examensarbete rekommenderas att det forskas vidare på 
dessa punkter: 

• Vidare studier på en bottenplattas tjocklek med hänsyn till radontät dvs gastät. 
• En uppföljning av de utförda mätningarna. Uppmätta radongashalten begränsades till 100 

nya bostäder men det rekommenderas att fler bostäder inom flera kommuner studeras för 
att få en mer representativ bild. 

• Hur många bostäder klarar GULD-kravet om 5 år? Finns det bostäder som inte klarar av 
gränsvärdet? 

• Studera radonhalter i olika geologiska förhållanden i marken. 
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Tabell 6.5: Uppmätta radongashalter i ett flerbostadshus där tre lägenheter ligger på samma våningsplan och 
samma huskropp i Skärholmen. 

Område Ventilationssystem Husgrund Våning 
Radonhalt 

[Bq/m3] Byggnadstyp Byggår 
Frimurarvägen 40 FTX Platta på mark BV 50 Flerbostadshus 2016 
Frimurarvägen 40 FTX Platta på mark BV 150 Flerbostadshus 2016 
Frimurarvägen 40 FTX Platta på mark BV 30 Flerbostadshus 2016 

 

 

 

Tabell 6.6: Uppmätta radongashalter i flerbostadshus i samma huskropp i Bromma. 

Område Ventilationssystem Husgrund Våning 
Radonhalt 

[Bq/m3] Byggnadstyp Byggår 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 1 50 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark BV 20 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 3 50 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark BV 30 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 3 40 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 1 20 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark BV 20 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 4 30 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 4 30 Flerbostadshus 2016 
Arkitektvägen 5 Frånluft Platta på mark 4 110 Flerbostadshus 2016 
 

 

 

Tabell 6.7: Uppmätta radongashalter i radhus som ligger i samma huskropp i Tullinge. 

Område Ventilationssystem Husgrund Våning 
Radonhalt 

[Bq/m3] Byggnadstyp Byggår 
Sophie Sagers gata 10 Från- och tilluft Krypgrund 2 50 Radhus 2014 
Sophie Sagers gata 12 Frånluft Platta på mark 2 40 Radhus 2014 
Sophie Sagers gata 14 Frånluft Platta på mark 1 50 Radhus 2014 
Sophie Sagers gata 16 Frånluft Platta på mark 2 40 Radhus 2014 
Sophie Sagers gata 18 Frånluft Platta på mark BV 140 Radhus 2014 
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