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Förord

Ingenjörsvetenskapsakademien har till uppgift att främja
teknisk utveckling till samhällets gagn. Teknisk verk-
samhet är, liksom all annan mänsklig verksamhet, förenad
med miljöpåverkan. Eftersom miljöfrågorna blivit alltmer
aktuella och tvärvetenskapliga tillsatte IVA 1983 en mil-
jökommitté med uppgift att samla kunskaper om teknik och
miljö och deras ömsesidiga relationer. Målsättningen är
att ge en balanserad bedömning av miljöfrågorna i förhål-
lande till samhällets övriga problem.

En viktig uppgift för kommittén är därför att stimulera
till fortsatt utveckling av metoder för att jämföra orsak
och verkan samt kostnads- och nyttoeffekter såväl inom
som mellan olika teknikområden.

Miljökommittén anordnade i januari 1985 ett första sym-
posium, "Vad kostar en god miljö? - möjliga beräknings-
metoder", och med detta andra symposium, "Radon i bostäder
- vad får åtgärder kosta?", dels att diskutera radonfrågan
som sådan, dels att söka belysa de överväganden som måste
göras utifrån kostnads-nyttoberäkningar. En speciell svå-
righet i detta sammanhang är att tekniker och ekonomer
ofta använder olika termer och definitioner. Med symposiet
avsågs även att söka överbrygga detta kommunikationsproblem.

Vi hoppas också att symposiet, som vände sig till besluts-
fattare inom industri, statlig och kommunal förvaltning,
skall bidra till att underlätta de ställningstaganden och
beslut på såväl central som regional nivå som måste tas
inom de närmaste åren.

Ordförande vid symposiet var Gunnar Bengtsson, general-
direktör vid Statens strålskyddsinstitut.

Stockholm i februari 1986

Hans G Forsberg

Gunnar Hansson
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ÖPPNINGSANFÖRANDE

Bostadsminister Hans Gustafsson

Rubriken till dagens seminarium är "Radon i bostäder

- Vad får åtgärder kosta?" Bakom sin vid första påse-

endet rent tekniska framtoning ställer oss denna rubrik

inför ett grundläggande moralfilosofiskt problem: Hur

värderar vi liv - och vem har rätt att säga att det

kostar för mycket? Alla vill vi säga oss att en sådan

fråga inte får ställas. Ty varje svar som sätter grän-

sen "så mycket, men inte så" är från etiska utgångs-

punkter oacceptabelt. Därför väljer vi också alla att

söka gå runt frågan.

Men ändå tvingas vi dagligen i praktiken besvara den.

Jag tror att detta är tydligt för oss alla här i dag,

inte bara i våra yrkesroller som tekniker, medicinare

eller politiker, utan också i vår roll som konsumenter.

Vi är inte beredda att betala priset för den yttersta

säkerheten. Vi tvingas därför göra val, och vi tvingas

välja bort kvaliteter som skulle ge oss alla en bättre

säkerhet. Det är helt naturligt, och inte något utslag

av cynism. Vi har inte - varken som samhälle eller

individer - de ekonomiska resurser som skulle krävas

för att ge oss själva eller våra medmänniskor frihet

från risker.

Inför en fara kan två extrema attityder förekomma:

Den ena är att kräva "allt genast" för att eliminera

faran. Den andra är att säga sig att var och en har

sitt fria val att själv inrätta sig efter förhållan-

dena. Lika likgiltigt ansvarslös som den senare linjen

är inför skillnaderna i olika människors faktiska



möjligheter att göra något, lika oansvarigt idealistisk

är den första linjen när den ställs inför begränsning-

arna i de resurser som vi gemensamt har och de övriga

behov som vi tillsammans också måste tillgodose.

Det är i stället en tredje väg vi måste gå, där vi av-

väger olika behov mot varandra och därefter tar itu med

det som våra gemensamma resurser vid varje tid orkar

med. Det är den vägen vi har använt under hela den tid

som vi har bedrivit det samhällsbygge som har till mål

att nå fram till välfärd för alla medborgare.

Men för att kunna göra riktiga avvägningar, måste vi

naturligtvis ta seriöst på riskerna. Vi vet att vi

inte vet tillräckligt. Vi vet också att läget hela

tiden förändras. Vi ändrar fortlöpande våra levnads-

mönster. Vi ändrar vårt sätt att hantera och utnyttja

naturresurserna. Vi främjar på olika sätt en utveck-

ling av ny teknik och nya material. Vårt samhälle är

så organiserat att vi alltid känner mer om det nyas

omedelbara vinster än om dess långsiktiga risker. Där-

för får också teknikutvecklingen ett så oerhört kraf-

tigt genomslag. Detta gäller inte minst inom byggandet.

Ett sätt att minska kunskapens underläge i förhållande

till de krafter som driver utvecklingen vore att radi-

kalt ändra på bevisbördan. Man skulle då ställa ett

allmänt krav på att det skall bevisas att material,

produkter och tekniska lösningar är ofarliga innan de

får marknadsföras eller användas.

Man kan emellertid inte gardera sig mot risker som är

okända, och man kan inte heller mäta det okända. Om

vi inte vill hämma utvecklingen på byggområdet, måste

vi acceptera att nya hälsorisker kan komma att uppstå

också i framtiden. Men när vi börjar se skador - eller

risker för skador - så måste vi kunna ställa kravet



att en tillverkare skall visa att hans produkt inte

har just dessa skadliga egenskaper. Vi kan då inte

längre ha en ordning som innebär att det är fritt fram

att sälja eller använda en produkt till dess att någon

offentlig myndighet har visat övertygande bevis för

att produkten är farlig.

Den nya plan- och bygglag som jag har föreslagit riks-

dagen ger en sådan möjlighet att vända bevisbördan.

Om det finns anledning att misstänka att ett material

är hälsofarligt, kan regeringen besluta om en obliga-

torisk typgodkannandeprövnjng. Men det förutsätter

återigen att vi känner och kan kvantifiera de risker

som vi vill undvika. På det området måste samhället

vara väl rustat. Vi måste se till att det finns till-

räckliga resurser för den forskning som är nödvändig.

Och samhällets olika organ måste vara beredda att ta

till sig de resultat som forskningen visar på.

Att rätt värdera den kunskap som kommer fram är en

grannlaga uppgift. Att sätta in denna värdering i sitt

sammanhang är om möjligt än vanskligare. Hushållens

möjligheter att tåla ytterligare höjda bostadskost-

nader är små. Den traditionella vägen att fånga upp
i

höjda kostnader i boendet genom ökade samhälleliga

ekonomiska åtaganden står inte längre öppen.

Frågan i rubriken till detta symposium - vad får det
i

kosta? - skall inte för den skull besvaras med: Inget.

Det jag säger innebär i stället att frågan är fel ställd.
i

Vad det handlar om är att pröva inte bara vad som be-

höver göras, utan också utt pröva om det vi gör.

En sådan omprövning av det bestående i ljuset av det
i

nytillkommande måste göras gång på gång. Vi riskerar

annars att tappa greppet om helheten och få ett regel-
i

system med lager på lager av tidsbundna värderingar.



10

Prövar vi kraven bara mot deras en gång avsedda syfte

- och inte också mot vad vi nu vet om deras konsekvenser

- kommer vi snabbt i en spiral av styrningar och pålag-

rade motkorrektioner som leder till sådana kostnader att

den sociala bostadspolitiken havererar. De bostäder som

vi bygger kommer då inte längre att vara tillgängliga

för alla.

Det beslut som regeringen inom kort kommer att fatta

med anledning av Radonutredningens betänkande exempli-

fierar vad jag nu har anfört. I korthet innebär beslu-

tet att arbetet med att spåra och åtgärda hus med

oacceptabelt höga strålningsrisker skall forceras.

För den byggnormöversyn som nu pågår ställer regeringen

samtidigt upp två utgångspunkter: Byggnormen skall som

i dag innehålla en bestämmelse med ett gränsvärde som

aldrig får överskridas. Byggnormen skall härutöver ge

kommunerna möjligheter att ställa krav som är ägnade

att begränsa den kollektiva dosen så långt som är

praktiskt och ekonomiskt rimligt. Svaret på vad som

är praktiskt och ekonomiskt rimligt kan inte ges i dag.

För att kunna svara på den frågan måste vi få fram

den sammanvägda bedömning som jag nyss talade om av

alla olika krav som vi vill ställa på våra bostäder.

Det är därför naturligt att inordna detta arbete i den

totala översyn av de samlade byggnormbestämmelserna

som planverket har fått i uppdrag att genomföra inför

den nya plan- och bygglagen.

I detta arbete kommer planverket att behöva hjälp. Det

är en angelägenhet för alla att medverka till att de

regler som vi använder för att styra byggandet är rele-

vanta, rätt avvägda och går att förverkliga till kost-

nader som samhället och hushållen kan bära.
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För forskarna - som har en viktig roll i detta arbete

- bör det vara en utmaning att nå en sådan samverkan

över ämnesgränserna .att kraven blir samstämda mot var-

andra. Jag är därför tacksam över det initiativ som

Ingenjörsvetenskapsakademien har tagit i och med dagens

symposium. Jag hoppas att dagens diskussioner skall leda

till fortsatta och vidgade initiativ inom detta område

från den vetenskapliga världens sida.
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RADONPROBLEMETS OMFATTNING I SVERIGE

Gun A s t r i Swedjemark
Statens strålskyddsinstitut

Bostader byggda före 1976

Under 1980-32 genomförde strålskyddsinstitutet en
landsomfattande undersökning av radonhalten i bostä-
der byggda före 1976 och valda så att de skulle
utgöra ett representativt urval för Sverige. Medel-
värdet för radondotterhalten befanns vara ca
50 Bq/m . Ungefär 50 % av alla bostäder hade radon-
dotterhalter lägre än 30 Bq/m . Som framgår av fig 1
är fördelningen sned.

Alla typer av bostader

I Geometriskt
medelvärde

IlArltmetiskt
medelvärde

Atgards-
nivå

400 600 800 1650
Radondotterkoncentration. Bq/nr

Fig 1. Fördelningen av radondotterhalten i svenska
bostader byggda fore 1976. Matningarna utfördes 1980-
82.

Med hjälp av undersökningsresultatet kunde v i beräkna
a t t omkring 350 000 bostäder i Sverige (ca IQ %)
kunde ha radondotterhalter högre än 100 Bq/m och ca
35 000 (ca 1 %) högre än åtgärdsnivån 400 Bq/m ,
t a b e l l 1.

Tabell 1. Beräknad andel bo.* t åder i Sverige
med radondotterhalter over de givna nivåer-
na i 1975 Ars bostadsbestånd. Matningar
1980-82.

RnD ,
Bq/m"

Över 100
200
400

Antal
bostäder

350 000
120 000
35 000
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Fördelningarna för småhus och flerbostadshus framgår
av fig 2. Halterna var högre i småhus än i lagenheter
i flerbostadshus. De högsta halterna finner man i
småhus. Högre nivåer an de som erhölls i den landsom-
fattande undersökningen har erhållits såväl i strål-
skyddsinstitutets tidigare undersökningar som i kom-
munernas spårningsverksamhet.

Procent
301 Småhus byggda före 1976

20

10
Radondotterhalt. Bq/m3

400 600 800 1650

Procent
Flerbostadshus byggda före 1976

Radondotterhalt, Bq/r

400 600 800

Fig 2. Fördelningen av radondotterhalter för
småhus och lagenheter i flerbostadshus byggda
fore 1976. Matningarna utfördes 1980-82.

Kommunernas matresultat

Kommunerna har utfört matningar i många tiotusental
bostäder. Radonutredningen lät göra en samman-
ställning av resultaten erhållna i de drygt 32 000
bostäder som hade undersökts fram till juli 1982.
Resultatet av denna sammanställning illustreras i fig
3 som visar andelen bostäder som överstiger en given
nivå i procent. I diagrammet har också lagts in
resultatet från den landsomfattande undersökningen
och en undersökning av småhus byggda 1978-80 i kommu-
ner utan kända markproblem, valda med samma urvals-
metod som använts för den landsomfattande undersök-
ningen. Radondotterhalterna i denna senare undersök-
ning har som väntat färre andel bostäder med höga
nivåer.



15

O.01 0.1 t 10 (O ••
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Fig 3. Andelen bostader som Överstiger en given
radondotterhalt för kommunernas mätningar (x),
för den landsomfattande undersökningen av bosta-
der byggda före 1976 (•) och för en extra under-
sökning av småhus byggda 1978-80 i kommuner utan
kända markproblem (A).

Kommunernas mätresultat är generellt sett högre än
resultatet från de båda undersökningarna baserade på
slumpvis urval. Genomsnittet är högre och ca 50 % av
bostäderna har nivåer högre än 100 Bq/m och ca 10 %
har nivåer högre än 400 Bq/m , d v s 5 respektive 10
gånger högre andel än i den landsomfattande undersök-
ningen. Detta visar att hälsoskyddskontoren har varit
skickliga i sitt urval av mätobjekt. Deras syfte har
ju varit att spåra bostäder med höga radonhalter.

Radongasens ursprung

Radon sugs in i inomhusluften från marken genom hål
och springor i bottenplattan p g a undertrycket inom-
hus, illustrerat i fig 4. Radsnet frigörs också från
byggnadsmaterial som är baserade på sten, lera o d. I
vissa områden kan även vattnet från djupborrade brun-
nar bidra till radonhalten inomhus.

Den radonmängd som kommer från marken beror bl a på
(1) mängden radium i marken, (2) genomsläppligheten
för radongasen i marken, (3) undertrycket inomhus
jämfört med jordluften, (4) grundkonstruktionen, (5)
graden av markkontakt och (6) luftomsättningen. Fig 5
visar kända förekomster av alun?kiffer, särskilt
radioaktiva graniter och pegmatiter samt större uran-
mineraliseringar i Sverige.
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Fig 4. Illustration av radonkailorna i en bostad.

ALUNSKIFFER

OMRÅDEN INOM VILKA FÖREKOMSTER
AV SÄRSKILT RAOIOAKTIVA GRANITE»
OCH PCGMATITER AR KANOA

UNGEFÄRLIGT LAGE FOR ALUNSKIFFER
IFJALLRANOEN

STÖRRE URANMINERALISERINGAR

SVfMGfSGCOUXMUM

Fig 5.
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Fig 6 visar fördelningen av byggnadsmaterial använda
under olika tidsperioder. Denna fördelning kan jäm-
föras med de geometriska medelvärdena för radonkon-
centrationen i bostäder från olika byggnadsperioder.
Bostäderna är uppdelade på småhus och lägenheter i
flerbostadshus. En jämförelse mellan figurerna anty-
der ett samband mellan användningen av stenbaserade
byggnadsmaterial och radonhalterna. Om den alunskif-
ferbaserade gasbetongen inte hade använts i de
svenska bostäderna hade det aritmetiska medelvärdet
varit ca 30 % lägre.

1*10 it» 1*50 I »79

Fig 6. Radonkoncentrationen i bostader i Sverige byggda
under olika tidsperioder uppdelade pa améhus (svarta
staplar) och lagenheter i flerbostadshus (skuggade
staplar) samt förändringen av produktionen av olika
typer av byggnadsmaterial frén 1910 - 1970.

Förr - nu

Det finns starka indikationer på att radonhalten har
ökat under de senaste decennierna inte bara i Sverige
utan i de flesta länder i de tempererade områdena i
världen. Bl a visar mätningarna 1980-82 i den lands-
omfattande undersökningen ca fyra gånger högre genom-
snittshalter än de mätningar som utfördes 1955-56 i
3amma områden men inte i samma bostäder. Båda under-
sökningarna hade ambitionen att vara baserade på ett
slumpvis urval. Den tidigare undersökningen avsåg hus
byggda före 1946. I fig 7 visas jämförelsen mellan
resultaten från de bägge undersökningarna för tre
olika materialtyper och för de viktade medelvärdena.
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RnD A
Bq/m3

150

100-

50-

405 295 300

xb i
Trä Tegel Lättbetong Vlktat

Betong Bil vit* n»«del-
BIA värde

Fig 7. En jämförelse mellan medelvärdena för radon-
dotterhalten frän undersökningen 1955-56 i bostader
byggda före 1946 (vita staplar) och frän undersök-
ningen 1980-82 i bostader byggda före 1976 (skuggade
staplar). Intervallmarkeringen avser lägsta och
högsta uppmätta varde.

För lättbetong ar 3taplarna lika höga trots att 1955-
56 års matningar endast omfattade den skifferbaserade
gasbetongen under det att 1980-82 års mätningar av
bostäder byggda av lättbetong omfattade hus båda av
skifferbaserad och sandbaserad gasbetong. Mätningarna
1955-56 utfördes momentant med jonkammare. 1980-82
års mätningar utfördes med passiva radonmonitorer med
TLD (termoluminiscensdosimetrar) under en två-
veckorsperiod. Endast de bostader i den tidigare
undersökningen som inte hade vädrats på morgonen har
tagits med i jämförelsen. Man kan således vänta högre
nivåer med denna mätmetod än med de passiva radonmo-
nitorerna då invånarna levde som vanligt under den
två veckor långa mätperioden. Områdena i de bägge
undersökningarna var inte exakt desamma eftersom
kommungränserna har förändrats mellan 1950- och 1980-
talen.
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Radondöttrar i luft - gammastrålning från
byggnadsmaterial

Stråldosen (den effektiva dosekvivalenten) från expo-
nering för den genomsnittliga radondotterhalten i
svenska bostader, ca 50 Bq/m , framgår av tabell 2
som också visar den genomsnittliga stråldosen från
gammastrålningen i svenska bostader baserad på en
undersökning som strålskyddsinstitutet genomfört på
1975 års bostadsbetstånd. Jämförelsen visar att
risken vid inhalation av radondöttrar i medelbostaden
ar ungefär 6 - 7 gånger större än risken från gamma-
strålningen.

Tabell 2. Stråldosen frän den genom-
snittl iga radondotterbalten och den
genomsnittliga gammannivan i bostader.
50 % av befolkningen beräknas fa
stråldoser lägre an medianen.

Effektiv (iosekvivalent
Hela dygnet
mSv/a

Aritmetiskt Median
medelvärde

RnD 4.3 2.3

Gamma 0.65 0.3

Sverige - andra länder

Finland och Norge har ungefär samma fördelning av
radonhalterna i bostäderna som Sverige med något
högre medelvärde i Sverige. De flesta andra länder
däremot har genomsnittligt lägre radonhalter. Tabell
3 visar en sammanställning av radondotterhalten i
några länder där landsomfattande undersökningar har
genomförts. I Storbritannien och Västtyskland har
liksom i den svenska undersökningen, både småhus och
lägenheter i flerbostadshus undersökts. Medelvärdena
låg omkring 15 Bq/m och mindre än 1 % låg över
100 Bq/m jämfört med de nordiska ländernas ca 10 %.
Medelvärdet för radondotterhalten i småhus i USA och
Kanada har visat sig vara ca 25 Bq/m . Andelen bostä-
der över 10Q Bq/m var ca 5 respektive 3 % och högre
än 400 Bq/m var 0,1 respektive 0,2 %. Om lägenheter
i flerbostadshus hade ingått i dessa båda undersök-
ningar hade nivåerna troligen varit lägre. I delar av
t ex USA, Kanada och Storbritannien är dock radondot-
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terhalterna i bostaderna av ungefär samma storleks-
ordning som i de nordiska länderna och fördelningarna
ser ungefär likadana ut.

Landsomfattande undersökningar pågår i många länder.
På de resultat som fanns 1982 har FN:s vetenskapliga
strålningskommitté uppskattat medelvärdet för
radondotterhalten inomhus i de tempererade områdena i
världen t i l l 15 Bq/m .

Tabell 3. Den genomsnittliga radondotterhalten och
andelen bostader överstigande givna nivåer for
några lander, dar landsomfattande undersökningar
genoaforts.

Region

Sverige 1
Finland f
Norge J
USA1)

Canada1)

Storbritannien
Västtyskland

Arltni
medelvärde
(Bq/m3)

40 - 50

27
25
12
17

Procent bostader som
Överstiger (EER)

100 Bq/m3 400 Bq/m3

10 X 1 X

5 0.1
3 0.2
0.7
0.3

1)Endast enfamiljshus

Sammanfattning

Sverige har tillsammans med Norge och Finland visat
sig ha (1) genomsnittligt högre radondotterhalt i
bostäder än andra länder där landsomfattande under-
sökningar har genomförts. (2) En större andel av
Sveriges, Norges och Finlands bostäder har radondot-
terhalter högre än 100 Bq/m jämfört med andra
länder. (3) Det finns starka indikationer på att
radondotterhalten inomhus har ökat under de senaste
decennierna i de tempererade områdena i världen.
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Frågor efter G A Swedjeaarks föredrag:

1 Vilka är de högsta värden som erhålls från
blåbetong - är 60-800 Bq/m normalt?

I de värden som redovisats i den nationella undersökningen
från SSI har inte de högsta värden som kan förekomma från
blåbetong kommit med.

2 Är Sverige unikt när det gäller höga radon-
dotterhalter i bostäder?

Mätningar i Västtyskland, Storbritannien och Canada i
hus utan blåbetong eller annat radionrikt byggnadsmaterial
har gett lägre värden, varvid mätningarna gjorts under
verkliga bostadsförhållanden. För speciella områden i
dessa länder, exempelvis Cornwall, Storbritannien, före-
ligger lika höga radonvärden och ungefär samma fördelning
som i Sverige.

3 Markradonet påverkar och förrycker väl resultatet?

Markradonet påverkar, men extremt höga värden har inte
kommit med i den landsomfattande undersökningen. Exempelvis
kan vi inte dra någon slutsats om hur många hus som finns
med högre radondotterhalter än 4 000 Bq/m . Det högsta
uppmätta värdet i Sverige lär vara 20 000 Bq/m . W,Tell
uppskattade antalet hus med halter över 1 000 Bq/m till
mellan 4 000 och 10 000 och med halter över 4 000 Bq/m
till ett hundratal.

4 Skillnad i mätmetod mellan Hultkvists och SSIs
undersökning, kan den spela in?

Ja, men ej så mycket. En felkälla som kan ha betydelse
är att kommungränserna har ändrats sedan 1950-talet.

5 I Finland har man sett betydande mätskillnader
med tids- och årsvariationer, hur är det här?

Arsvariationer förekommer också här. Deras storlek beror
på typ av hus och mark samt boendevanor. Detta måste beaktas
vid angivande av årsmedelvärden. Dessutom är det viktigt
var i huset man mäter.

6 SSI koncentrerar nu sitt fortsatta arbete på

- mätteknik

bl a utveckling av normer för bl a mätning av radon och
radondöttrar i luft samt deltagande i internationella
jämförelser



23

- kartläggningsprojakt

t ex radioaktiva ämnen i dricksvatten samt om några år
en upprepning av den landsomfattande undersökningen av
radon i bostäder

- underlag för epidemiologiska studier

bl a försöker vi efterlikna och mäta under förhållanden
liknande de i början av 1900-talet.
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RADON I BOSTÄDER - HÄLSORISKER

Laborator Göran Pershagen
Statens Miljömedicinska Laboratorium

Radon och radondöttrar i bostäder är idag den
dominerande källan till exponering för joniserande
strålning i den svenska befolkningen. Med utgångs-
punkt från de riksomfattande mätningar som genom-
förts har strålskydds!nstitutet (SSI) nyligen
beräknat att över tre fjärdedelar av kollektivdosen
till befolkningen härrör från denna källa. Expo-
nering för radon och dess döttrar i bostäder är
således ett av de mest framträdande strålskydds-
problemen i vårt land.

Joniserande strålning kan ge upphov till en rad
hälsoeffekter, bl a cancer och ärftliga skador.
Huviddelen av stråldosen från radon och dess sönder-
fallsprodukter härrör från döttrarnas alfastrålning.
Härvid är riskerna för cancer och inflammatoriska
reaktioner i lungan av störst intresse på grund av
att vävnaden i detta organ erhåller den högsta
dosen. Då lungcancer torde utgöra den kritiska
effekten, d v s den effekt som kan uppträda vid den
lägsta dosen, kommer i första hand denna effekt att
behandlas i det följande.

Epidemiologiska data

Ingen stor epidemiologisk undersökning med detal-
jerad exponeringsinformation har ännu utförts som
möjliggör en direkt uppskattning av lungcancerrisker
vid exponering för radondöttrar i bostäder. Under
senare år har dock ett antal undersökningar pub-
licerats, av vilka flertalet närmast har pilot-
karaktär, där man i första hand sökt belysa kvali-
tativa samband. Huvuddelen av studierna år svenska
och har genomförts av Axelson och Edling med med-
arbetare från Linköpings Universitet.

I en av studierna har cancerdödligheten under 60-
och 70-talen i olika län jämförts med resultat från
SSI:s mätningar av gammastrålning 1975-1980 i ett
urval av drygt 1300 bostäder. Man fann statistiskt
signifikanta korrelationer för lungcancer, leukemi
(endast för män) och cancer i bukspottkörteln. I en
multipel regressionsanalys kvarstod sambandet mellan
gammastrålning och lungcancerdödlighet även efter



att hänsyn tagits till andelen rökare i de olika
länen 1963. Tolkningen av resultaten från denna
studie måste göras med stor försiktighet, bl a mot
bakgrund av bristerna i precisionen vid exponerings-
bedömningen och i kontrollen av olika faktorer som
kan störa sambandsanalysen.

Två av Axelsons och Edlings undersökningar är s k
fall-kontrollstudier. Den ena studien baseras på
lungcancerfall och kontroller som vid dödstillfället
bott inom landsbygdsområden i Örebro eller Östergöt-
lands län. Den andra studien behandlar lungcancer-
fall och kontroller på Öland som bott minst 30 år i
samma hus som vid dödstillfället. Samtliga bostäder
i materialen utgjordes av enfamiljshus och expo-
neringsbedömningen baseras på husens byggnads-
material och förekomst av källare. I ölandsstudien
togs även hänsyn till geologi och spårfilmsmät-
ningar genomfördes i flertalet bostäder.

Resultaten från fall-kontrollstudierna visar en 3-5
gånger ökad lungcancerrisk i de kategorier som
bedömdes vara utsatta för de högsta radondotter-
halterna. Dessa riskökningar var i regel statistiskt
säkra. Information om undersökningsindividernas
rökvanor insamlades även för ölandsstudien, och i
analysen framkom tecken till en samverkan mellan
rökning och boende i radonriskhus med avseende på
lungcancerrisken.

I samarbete mellan cancerepidemiologiska enheten,
Karolinska institutet, och statens miljömedicinska
laboratorium (SML) har nyligen en studie genomförts
för att belysa sambandet mellan markradon och
lungcancerrisk bland kvinnor som bott minst 30 år i
Stockholms kommun. Endast de histologiska typer av
lungcancer medtogs som visat sig vara speciellt
strålkänsliga i studierna av gruvarbetare.

Resultaten visar en fördubblad lungcancerrisk hos
kvinnor som bott i marknära bostäder inom områden
som av geologiska skäl misstänktes ha en förhöjd
radonavgång. Radonmätningar i ca 10% av bostäderna
gav ett visst stöd för sambandet. Inga data om
rökvanor förelåg för undersökningsindividerna men
uppgifter från andra källor antydde inte några
skillnader i andel rökare bland kvinnor från områden
med och utan radonriskmark.

Ett fåtal ytterliggare svenska och utlänska studier
föreligger där man undersökt lungcancerrisker och
radondotterexponering i bostäder. Resultaten från
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dessa är inte entydiga. De hittills genomförda
epidemiologiska studierna ger således inte ett
tillräckligt underlag för en riskuppskattning, men
de metodologiska erfarenheterna är av stort värde
vid uppläggningen av fortsatta undersökningar.

Riskuppskattning

I avsaknad av precisa kvantitativa data rörande
lungcancerrisker vid exponering för radondöttrar i
bostäder måste en riskuppskattning baseras på
information från andra exponeringssituationer. Ofta
brukar man skilja på två olika metoder, den dosi-
metriska och den epidemiologiska metoden. Den
dosimetriska uppskattningen baseras i huvudsak på
erfarenheter från externbestrålning, t ex med
röntgenstrålning och efter bomberna i Hiroshima och
Nagasaki. Eftersom radondöttrarnas alfastrålning ger
en mycket ojämn bestrålning av lungvävnaden är
osäkerheterna stora vid överförandet av resultat
från den mer homogena dosfördelningen vid extern-
bestrålning.

Den epidemiologiska riskuppskattningen baseras på
observerade samband mellan exponering för radon-
döttrar och lungcancerrisker hos gruvarbetare. De
epidemiologiska undersökningarna av gruvarbetare ger
dock vissa skillnader i riskuppskattningen. Olik-
heterna i miljön mellan gruvor och bostäder, t ex
med avseende på förekomsten av damm och andra
luftföroreningar, medför även osäkerheter.

Med utgångspunkt från i första hand den epidemio-
logiska metoden beräknade SSI 1982 att de då aktu-
ella radondotterhalterna i bostäder skulle förorsaka
ca 1100 framtida lungcancerfall per år. Osäkerheten
i denna riskuppskattning angavs till mellan 1/3 och
3 gånger, vilket motsvarar ca 370-3300 cancerfall.
Mot bakgrund av skillnader mellan gruvarbetare och
den allmänna befolkningen, bl a med avseende på
rökvanor och histologiska typer av lungcancer, angav
senare cancerkommitten ca 300 lungcancerfall som
sannolikaste värde, med ett osäkerhetsintervall av
ca 100-1000 fall/år. Man uppgav dock samtidigt att
det inte var möjligt "att med vetenskaplig stringens
hävda att den sanna risken är lägre än den av SSI
uppskattade".

Cancerkommitten menade vidare att "det enda sättet
att klara ut omfattningen av detta potentiellt
allvarliga hälsoproblem är genom en väl genomförd
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radonepidemiologisk undersökning direkt avseende
specifikt svenska förhållanden". Man föreslog ett
större tvärvetenskapligt projekt under en tid av 4-7
år och till en kostnad av i storleksordningen 10
Mkr.

Samverkanseffekter

Epidemiologiska och experimentella data talar för
att samverkanseffekter ofta är betydelsefulla vid
uppkomsten av cancer. Till detta bidrar sannolikt
att cancerinduktionen i regel är en flerstegspro-
cess. Hos arbetare som yrkesmässigt exponerats för
arsenik, asbest eller radondöttrar har man exem-
pelvis funnit en multiplikativ samverkan med rök-
vanor med avseende på risken för lungcancer. I den
radonepidemiologiska studien från Öland fanns tecken
till en sådan samverkan även vid exponering i
bostäder. Resultaten från en nyligen avslutad studie
vid SML antyder att lungcancerrisken hos passiva
rökare kan vara särskilt uttalad i bostäder med
förhöjda radondotterhalter. I detta sammanhang är
det värt att notera att radondotterhalten i rum där
det röks kan öka genom adsorption till rökaerosolen.

Vid en diskussion av samverkanseffekter och resultat
av olika exponeringsbegransande insatser är det
betydelsefullt att känna till begreppet "etiologisk
fraktion". Med etiologisk fraktion menas den andel
av sjukdomsfallen som kan förklaras av en viss
exponering, med andra ord den andel av sjukdoms-
fallen son» inte skulle ha inträffat om exponeringen
ej förelegat. Då det gäller lungcancer beräknade
cancerkommittén den etiologiska fraktionen för
rökning till ca 85% bland män och 50% bland kvinnor.
Detta innebär att antalet lungcancerfall skulle ha
reducerats med motsvarande procenttal om inga rökt
även om exponeringen för andra faktorer, t ex
radondöttrar i bostäder, varit oförändrad.

Av nämnda framgår att summan av etiologiska frak-
tioner för olika orsaksfaktorer till en viss sjukdom
mycket väl kan överstiga 100%. Lungcancerrisken kan
exempelvis minskas antingen genom att förhindra
rökning eller genom att exponeringen för radon-
döttrar reduceras. Vid en vägning av kostnader och
nytta med olika åtgärder för att begränsa antalet
sjukdomsfall i befolkningen bör begreppet etiologisk
fraktion komma till ökad användning. Detta för-
utsätter givetvis att riskerna förenade med de

Etiologisk fraktion = Andel av sjukdomsfallen som
förorsakas av en viss exponeringsfaktor.
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aktuella exponeringsfaktorerna är kända.

Slutsatser

- Osäkerheten är betydande då det gäller att upp-
skatta lungcancerrisker vid exponering för radon
och radondöttrar i bostäder. Ytterliggare epi-
demiologiska undersökningar är nödvändiga för att
förbättra underlaget för riskuppskattningen.

- De hittills genomförda studierna har visat på
betydande svårigheter att i efterhand uppskatta
exponeringen för radondöttrar i bostäder. En
fortsatt utveckling av lämpliga metoder för
exponeringsbedömning i epidemiologiska studier är
önskvärd.

- Samverkanseffekter är ofta av betydelse vid
cancerinduktionen, inte minst för lungcancer.
Underlaget behöver förbättras då det gäller att
bedöma interaktionseffekter mellan exponering för
radondöttrar i bostäder och andra faktorer, t ex
tobaksrökning.
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Fall-kontrollstudier rörande radon i bostäder och lungcancer

Antal fall Plats Exponeringsinformation

37 Orebro/Öster- Byggnadsmaterial(källare)
götland

23 Öland ByggnadsmateriaKkailare),
Geologi, Mätningar



Relativ risk för lungcancer i kategorier med högsta
beräknade radondotterhalter i bostäder

Exponerad grupp Jämförelsegrupp Relativ risk Konfidensintervall
(95%)

Stenhus med Trähus utan 4,9+ 1,2-19,5
källare källare

Hus med radon- Hus med radon- 5,1++ 1,1-23,8
dotterhalt dotterhalt
>150 Bq/m3 <50 Bq/m3

+ Standardiserad för ålder
++ Standardiserad för ålder och rökvanor



Fall-kontrollstudie rörande markradon och lungcancer

Antal fall Plats Exponeringsinformation

292 Stockholms Våningsplan, geologi
kommun (Radonmätningar)
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Relativ risk för lungcancer i förhållande till beräknad
radonexponering från mark

xponerad Jämförelse- Relativ risk Konfidensintervall
upp grupp (95%)

arknära Ej marknära 2,2 1,2-4,0
ostad på bostad eller ej
idonriskmark på radonriskmark



Förväntat antal framtida lungcancerfall per år vid dagens

radondotterhalter i bostäder

Antal fall

1100

300

Osäkerhetsintervall

370-3300

100-1000

Källa

SSI 1982

Cancerkommitten
1984
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(Passiv rökning - radondöttrar)
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Frågor efter G Pershagens foredrag:

1 Vad kan göras för att förbättra exponeringsdata?

Vid de epidemeologiska undersökningarna måste radon(dött-
rarna) uppskattas decennier tillbaka och detta är själv-
fallet svårt. Kanske är mätningar av bly-210 i ben en
möjlighet.

2 En nyligen genomförd studie tyder på att passiva
rökare är en speciellt utsatt grupp i radonhus.
Dessa data behöver dock konfirmeras.

3 Hur är det med radonrisken i dricksvatten?

Radon i hushållsvatten utgör huvudsakligen en risk vid
inandning efter avgång från vattnet. Tarmkanalen erhåller
betydligt lägre stråldoser än lungan.

4 Hur stora är riskerna vid kolkraftverk?

Strålningen i den närmaste omgivningen kan vara av samma
storleksordning från kärnkraftsverk och kolkraftverk men
varierar mer i det sistnämnda fallet.

5 Kommer en topp i fråga om antalet lungcancerfall
om 10-15 år?

Svårt att bedöma då lungcancerincidensen är beroende av
ett flertal faktorer, bl a rökvanornas utveckling.

6 Hur är riskerna för barn?

Barn får inte lungcancer. Det är inte känt om dos-respons-
sambanden med avseende på radon och lungcancer förändras
då exponeringsdebuten sker i barndomen. Men exponering
vid lägre ålder bör ge lägre ålder då lungcancer erhålls.

7 Hus över 1 000 Bq/m , vilka skador är värst?

Vid högsta halter 10 000 Bq/m under många decennier kan
sannolikt inflammatoriska skador uppträda. Det är dock
svårt att värdera dessa effekter mot risken för lungcancer
som ju är en dödlig sjukdom.

8 Vid de högsta doserna 10 000 Bq/m bör väl
också andra skador än cancer uppstå?

Ja, bl a inflammatoriska skador torde kunna erhållas.

9 2 500 lungcancerfall/år, hur många beror på
rökning respektive radon?

Rökning är den dominerande faktorn men dagens radonnivåer
i bostäder kan i framtiden ge 300-1 100 radonfall per år.
Hittills har män drabbats betydligt oftare än kvinnor, men
detta kommer sannolikt att ändras när kvinnornas ökade
rökvanor slår igenom fullt ut.
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MÄTMETODIK

Gun Astri Swedjemark
Statens strålskydds institut

Det behövs flera slags matningar som underlag för att
komma tillrätta med problemet radon i bostäder. De
mest resurskrävande är bestämningar av halten av
radondöttrar (RnD) i luft samt bedömning av risken
för radoninflöde från marken. Andra mätningar som kan
komma ifråga är bestämning av radonhalten i vatten
från djupborrade brunnar i vissa områden och mätning
av gammastrålningen. En gammamätare är värdefull bl a
för att bedöma om radongasen huvudsakligen kommer
från byggnadsmaterialet. Det går att bedöma om
vattnet från djupborrade brunnar innehåller mycket
höga radonhalter genom att mäta mot hydroforen med en
gammamätare. Man kan också vid behov utesluta höga
radiumhalter i grus och makadam genom att mäta gamma-
strålningen från materialet.

Syftet med mätningarna har betydelse för hur de skall
genomföras. Radon/RnD-halten i luften inomhus kan
t ex mätas för att spåra bostäder med höga halter,
utgöra underlag för beslut om sanitär olägenhet,
kontrollera nybyggda hus eller spåra orsaken till en
förhöjd halt inomhus.

Eftersom syftet kan vara olika, varierar också kraven
på noggrannheten i mätningen. Osäkerheten i årsmedel-
värdet av RnD-halten-i bostäder beror huvudsakligen
på (1) variationerna i RnD-halten med väder och boen-
devanor, (2) felet p g a ofullkomligheter hos instru-
menten, (3) val av mätpunkt och (4) den verkliga
variationen i den faktor som schablonmässigt används
för att beräkna halten av RnD ur en radonmätning.
Osäkerheten i en markbedömning är ännu svårare att
uppskatta. En sådan bedömning grundas oftast på mät-
ningar av radonhalten i jordluften, gammaspektromet-
riska mätningar och geologisk bedömning.

Det är därför väsentligt att det finns metodbe-
skrivningar kopplade till syftet med mätningen.
Metodbeskrivningar har tidigare utarbetats av statens
provningsanstalt efter samråd med strålskyddsinsti-
tutet, men arbetet har legat stilla i avvaktan på
regeringens beslut om ansvarsfördelningen. Sveriges
geologiska AB och statens geotekniska institut arbe-
tar f n på medel från BFR med en instruktion om
markbedömning. Skall mätningarna utgöra ett underlag
för beslut, t ex om sanitär olägenhet, är det nödvän-
digt att kalibreringen av instrumenten kontrolleras
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regelbundet. Strålskyddsinstitutet har bl a radonrum
för kalibrering av radon och RnD-halten i luft.
Sveriges geologiska AB har på uppdrag av strål-
skyddsinstitutet uppfört en anläggning för kalibre-
ring av instrument för markmätningar. Auktorisation
kan visa sig vara lämplig. Kanske skall de formella
kraven på bostaden kopplas till ett fåtal mätmetoder.

Många kommuner utför mätningar av RnD-halten i luft
med egna instrument för t ex kontinuerlig filtermät-
ning, momentan filtermätning av RnD och mätning av
radon samt integrerande mätning av radonhalten med
passiva radonmonitorer med termoluminiscensdosimetrar
(TLD). Flera nya metoder har utvecklats och kommer
att införas på marknaden.

För många kommuner och för privatpersoner är det
bättre att inköpa mättjänster. För markbedömning är
det nästan alltid bäst att köpa tjänsten eftersom det
krävs kunskaper i geologi eller geofysik. Kostnader
för inköp av mät- och undersökningstjänster varierar
med (1) antalet mätningar i ett uppdrag, (2) val a-'
metod, (3) krav på noggrannhet och (4) val av firma.
De nedan givna uppgifterna på kostnaden är endast
grundade på några telefonsamtal och inte någon
fullständig undersökning. De förändras dessutom
snabbt, varför de endast kan ge en ungefärlig bild av
kostnadsläget.

För mätning av radon/RnD-halt i luft krävs åtminstone
två mätpunkter i en bostad. Kostnaderna för mätning
har sammanställts i tabell 1. För alfakänslig spår-
film eller kolburkar varierar kostnaden för närvaran-
de mellan 250 och 500 kronor per par inklusive ana-
lys. Den lägsta kostnaden avser filmer som hänger
fritt i luften. Oftast använder man numera film i en
dosa med filter som hindrar RnD tillträde till detek-
torn inne i dosan. Exponeringen är vanligen tre måna-
der varefter filmen skickas till laboratorium för
utvärdering. Aktivt kol adsorberar radon som vid sitt
sönderfall kan mätas med avseende på gammastrål-
ningen. Insamlingstiden bör ej vara längre än en
vecka. Det finns också möjlighet att placera en TLD i
kolet som då detekterar strålningen kontinuerligt
under adsorptionen av radongasen. En sådan detektor
kan placeras längre tid än en vecka i en bostad.

Tabell 1. Kostnader för matning av Rn/RnD i luft
inomhus.

Film 250 - 440 kr/par
Kol 320 - 470
TLD 400 - 600

Konsult
Momentanmatning

500 - 3 000 kr/ bostad
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En tredje integreringsmetod som tillhandahålls kom-
mersiellt är den passiva radonmonitorn med TLD som
detektor. Kostnaden för hyra inklusive analys varie-
rar mellan 400 och 600 kronor per monitor. Den pas-
siva radonmonitorn består av en kammare som radon-
gasen diffunderar in i via ett filter. En del monito-
rer innehåller också torkmedel. I kammaren sönderfal-
ler radongasen till RnD som ansamlas på detektorn
(TL-dosimetern) med hjälp av ett elektriskt fält som
ligger mellan detektorhållaren och kammarväggen.

Anlitar man en konsult för momentanmätningar av RnD-
halten kan det kosta mellan 500 och 3 000 kronor per
bostad. Det finns också möjlighet att få en konti-
nuerlig filtermätning utförd. Filtermätning innebär
att luft sugs genom ett filter, varvid radondöttrar
fastnar. Alfastrålningen från dessa mäts med detekto-
rer av olika typ.

Tabell 2. Kostnader för bedömning av Rn från mark
in i hus.

Detektorkostnad ca 150 kr/matpunkt

Tillkommer kostnader för
faltpersonal

, utvärdering
rapport

Lägsta kostnad för ett bostadshus 5 000 - 10 000 kr

För markbedömning inför nybyggnad är den lägsta
kostnaden mellan 5 000 och 10 000 kronor (tabell 2).
Däri ingår kostnaden för detektorer, fältpersonal,
utvärdering och rapport. Själva detektorkostnaden är
ca 150 kronor per mätpunkt. Mätningen kan utföras med
t ex kolburkar, film i burk med filter eller emano-
meter, alla avsedda för markmätningr. Oftast under-
söks större områden än vad som förutsatts ovan med
större kostnad som följd.
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HUR KAN KOMMUNERNA SPARA RADONHUS

- ETT EXEMPEL FRAN SKÖVDE KOMMUN

Hälsovårdschef Magnus Tholander
Skövde kommun

Radonfrågans aktualisering

Det är intressant att notera att Skövde kommun med-
verkade till att radonproblemet uppmärksammades. Sköv-
de stadsbyggnadskontor hade planer på att bygga bostä-
der på en äldre rödfyratipp. Prover uttogs från tippen
och sändes till Statens Strålskyddsinstitut (SSI) för
utlåtande. SSI skrev i ett kraftfullt formulerat svar
att platsen ej var lämpad för bostadsbebyggelse.

SSIs svar publicerades i de lokala tidningarna. Artik-
larna lästes bl a »v boende i Ekedalen, Tidaholms kom-
mun. I Ekedalen hade nyligen ett antal villor uppförts
på en äldre rödfyratipp. Tidaholms kommun vände sig
till SSI som utförde mätningar på platsen. Resultaten
från mätningarna uppmärksammades av massmedia och led-
de vidare till att regeringen i februari 1979 tillsat-
te en enmansutredning med uppdrag att utreda frågan om
hälsorisker med radon.

Hus med blå lättbetong

Hus uppförda på rödfyratippar är inte särskilt vanliga
i Sverige. Intresset kom därför att fokuseras på hus
där blå lättbetong ingick som byggnadsmaterial. I ra-
donutredningens PM som utkom sommaren 1979 angavs olika
sätt att spåra riskhus. Metoderna utgick från att hu-
sen ifråga var uppförda av blå lättbetong.

i

Riskhusen kunde spåras genom gammastrålningsmätning
från bil, gammastrålningsmätning med handburen mätare,
ritningsgranskning på byggnadsnämnden samt genom an-
mälningar från de som bodde i husen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) i Ske de använde
samtliga dessa metoder. För att få in så många anmäl-
ningar som möjligt annonserade MHN i de lokala tid-
ningarna. Resultatet av spårningen blev att 1200 hus
med inslag av blå lättbetong kunde lokaliseras.
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Mätning med spårfilm

De första radonmätningarna inom kommunen utfördes med
Terradex spårfilm. MHN ansökte under våren 1980 om me-
del för att kunna mäta samtliga fastigheter där blå
lättbetong ingick. Hösten 1980 erhölls ett extraanslag
på 100.000 kronor.

Anslaget räckte till mätning av 380 villafastigheter.
Filmerna delades ut i oktober månad 1980 och resulta-
tet erhölls fyra månader senare. Resultatet framgår av
figur 1.

Radon från mark

Från flera håll i Sverige kom rapporter som antydde
att radon från mark var ett betydligt större problem
än vad man hitintills trott. Hus byggda av blå lätt-
betong kan normalt ej få högre radondotterhalter än
ca 1000 Bq/m .-Vid mätningarna i Skövde erhölls upp
till 8000 Bq/m . Värden över 1000 Bq/mJ erhölls i mer
än 10% av fallen.

Liknande värden erhölls på andra sidan av berget Bil-
lingen i Värnhem. Vid jämförelse med dessa höga vär-
den föreföll de tidigare problemen med blå lättbe-
tong små. För att få ett säkrare underlag utfördes
ett 20-tal mätningar i trähus. Fyra av mätningarna
gav höga radondotterhalter. Det högsta värdet uppgick
till 5000 Bq/m.

Vid samma tidpunkt fick MHN ta del av mätningar som
Gustav Åkerblom, Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU), hade utfört i markluft. Vissa mätningar visa-
de mycket höga radondotterhalter - upp till en mil-
jon Bq/m .

Geostrålningskartor

Förenklat uttryckt kan Skövde kommun indelas i tre om-
råden, nämligen platåberg, morän- och lerområden. En
sektion av Billingen visas i figur 2. I sluttnings-
zonen når alunskiffern upp i dagern. Inom lerområden
resp uppe på platåbergen erhålls låga radondotterhal-
ter.
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I sluttningszonen resp inom moränområden i anslutning
till sluttningszonen erhålls höga värden. Detta beror
på att landisen vid upprepade tillfällen dragit fram
och tillbaka i nordsydlig riktning över Billingen.
Alunskiffer som nått upp till marknivån har pulverise-
rats och fördelats över sluttningszonen. I något fall
har pulveriserad alunskiffer fraktats flera kilometer
från bergssluttningen.

Utsträckningen av området som påverkats av alunskif-
fer kan utläsas från av SGU utgivna geostrålningskar-
tor. I Skövdefallet har influensområdet beräknats - i
andra fall har geostrålningskartor upprättats efter
gammastrålningsmätningar från flygplan.

Alla hus måste mätas

Även inom högriskområden erhålls stora skillnader i
uppmätta radondotterhalter från hus till hus. Grann-
hus av samma typ kan uppvisa mycket stora skillnader
i mätvärden. Ett hus med 2000 Bq/m kan mycket väl
omges av 5-10 hus av samma typ med radondotterhalter
på 200 Bq/m . Inom vissa områden har ett hus av 20
förhöjda radonvärden.

Socialstyrelsen har i PM 37/83 "Radon - spårning och
undersökning av bostäder" givit anvisningar om hur
spårningen av riskhus kan gå till. Skriften ger viss
hjälp när det gäller indelning i riskområden samt ger
vissa allmänna fakta om vilka faktorer som påverkar
riskbedömningen.

Om fortsatta mätningar efter avslutad områdesindel-
ning anger Socialstyrelsen "Fortsatt spårnings- och
mätningsarbete bör i första hand genomföras i det
eller de områden i kommunen som bedöms ha de största
markproblemen. Om radondottermätningarna i de hus som
inledningsvis setts ut indikerar ett markproblem av
storleksordningen 10% eller mer i ett område bör yt-
terligare spårnings-/mätningsarbete göras i det ak-
tuella området."

Hur det fortsatta spårningsarbetet praktiskt skall ut-
föras framgår emellertid ej. Skall alla hus mätas el-
ler skall man göra någon form av urval?
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Om målsättningen är att hitta de flesta bostadshusen
med radondotterhalter över 400 Bq/m så måste åtmins-
tone alla hus belägna Inom riskområden mätas. Det finns
helt enkelt Inte någon annan metod att kunna avgöra om
ett hus är mer utsatt än ett annat. För Skövdes del är
Billingens sluttningszon samt omgivande områden med mo-
rän riskområden. Sommaren 1981 bedömde MHN att radon-
mätning erfordrades för drygt 6000 bostadshus. Social-
styrelsens PM innehöll ej någon information som gav MHN
anledning att ompröva sitt tidigare beslut.

Vem skall betala

Med en mätkostnad på ca 400 kronor per bostadshus skulle
kostnaden för en grundläggande kartering inom Skövde
kommun uppgå till ca 2,5 miljoner kronor. I en del kom-
muner utför MHN mätningar till självkostnadspris för den
boende/fastighetsägaren. Då det rör sig om mycket pengar
för kommunerna är frågan om vem som skall betala princi-
piellt viktig. Socialstyrelsen har uttalat att kommuner-
na bör stå för kostnaderna för de av MHN initierade mät-
ningarna. De som utöver detta vill ha mätningar utförda
får själva stå för kostnaden. MHN i Skövde har helt följt
denna princip och således betalat näst intill alla radon-
mätningar inom kommunen.

Mätning i två omgångar

Mot bakgrund av den stora kostnaden, och då det inom fle-
ra områden endast fanns en mindre andel högriskhus, be-
slöt MHN att undersöka om korttidsmätning av radon/ra-
dondöttrar kunde ge en första grovgallring av hus. De
hus som vid korttidsmätning erhöll värden över en viss
gräns skulle senare på nämndens bekostnad även erhålla
en långtidsmätning.

Om metoden skulle vara användbar fick inte korttidsmät-
ningen ta alltför lång tid. Den totala mättiden borde
ej få överstiga ca 15 minuter. Vidare måste mätaren i-
fråga vara enkel att hantera och lätt att transportera.

En av EDA Canada nyutvecklad filtermätare, WLM 300, pro-
vades. Mätaren var ursprungligen utvecklad för att kont-
rollera förhållandena i gruvor o dyl under lång tid utan
tillsyn. Den kortaste tidsindelningen för mätvärdespre-
sentation var visserligen 1/10 timma, men mätaren be-
hövde ca tre timmar för att komma igång och ge riktiga
utslag.
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För att undersöka om 12-minuters ofullbordade mätvär-
den kunde användas kalibrerades mätaren på SSIs labo-
ratorium. Det visade sig att 12 minuters mättid var
tillräckligt. Standardavvikelsen jämfört med SSIs in-
strument uppmättes till 12,5% - se figur 3.

Frågan kvarstod fortfarande om korttidsmätningar i
fält gav en tillräckligt bra korrelation mot långtids-
mätning. Ett antal tidigare filmmätta fastigheter ut-
valdes och uppmätter aied korttidsmätaren. Som framgår
av figur 4 är korrelationen relativt god.

Som förutsättning för de kommande korttidsmätningarna
infördes att vindhastigheten vid mättillfället och
minst ett dygn dessförinnan ej fick överstiga 4 m/s,
räknat som högsta timmedelvärde. Vidare infördes för-
bud mot vädring ett dygn före mätning. Tekniken med
mätning i två omgångar infördes av MHN i Skövde i de-
cember 1981.

Ny metod for långtidsmätning

I april månad 1982 erhöll MHN besked från Statens Prov-
ningsanstalt (SP) att spårfilmens mätnoggrannhet nume-
ra var dålig och att SP därför tills vidare upphörde
med försäljning av densamma. Som ersättning för den
öppna spårfilmen avsåg SP att införa spårfilm inneslu-
ten i plastkopp. Spårfilm i plastkopp fanns redan till-
gänglig i Sverige. De provmätningar som SP utfört vid
SSIs laboratorium i Stockholm gav emellertid inte något
bra utfall. Det var därför osäkert när SP skulle börja
försäljningen av spårfilm i kopp.

Flera alternativ fanns till mätning med spårfilm. Det
som 1982 föreföll mest attraktivt var passiva radonmä-
tare med TLD. Faktorer som tidigare talat mot "TLD-mä-
tare" var att själva dosimetrarna var relativt klumpi-
ga, och förhållandevis kostsamma i inköp. Studsvik ha-
de dock nyligen lanserat en mindre modell som såldes
till halva priset jämfört med tidigare modeller.

Även om den nya modellen ej kunde förväntas vars. lika
noggrann som exempelvis SSIs TLD-mätare så bedömdes
ändå noggrannheten vara fullt godtagbar för mätning i
fält. Räknat på några års sikt blev dessutom mätning-
arna billigare med den nya TLD-mätaren än med spår-
film. MHN beslöt därför i september 1982 att inköpa
65 st TLD-mätare som ersättning för mätning med öppen
spårfilm.
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Spårning av radonhus - genomförande

MHN hade i december 1981 beslutat att gå in för mät-
ning i två omgångar d v s först korttidsmätning av
samtliga hus inom respektive område, samt därefter
långtidsmätning i de hus som hade förhöjda radondot-
terhalter vid korttidsmätningen. Metoden ger lägre
kostnader för långtidsmätningar men kräver mycket
tid. För att klara genomförandet anställdes en ingen-
jör på heltid i kontraktsform på tre år. AMS bidrog
med 50% av lönekostnaden för de tre åren.

Ett antal problem uppstod under mätperioden. Ett för-
vånansvärt stort antal mätningar fick låga värden ef-
ter införandet av TLD-mätare. Det visade sig att kom-
ponenter i spänningsdelen var trasiga, med för låg
polarisationsspänning som följd. Kontakterna som le-
vererade lågspänning till TLD-mätarna var av dåligt
utförande och gav inte alltid kontakt. Mättiden kun-
de därför ibland bli helt felaktig.

För att rätta till dessa fel byttes spänningsdelen
i mätarna. Kontakterna till lågspänningsdelen byttes
mot bättre. Tidmätare installerades i samtliga mäta-
re. En rutin infördes att polarisationsspänningen
uppmättes på samtliga mätare efter varje mätning. Ti-
digare utförda mätningar som givit osannolikt låga
mätvärden mättes om.

Kravet att vindhastigheten skulle understiga 4 m/s
gav vissa problem, Under exempelvis hösten 1982 blås-
te det kraftigt 2-3 veckor i sträck. Inför korttids-
mätningarna kallades folk skriftligen och ombads att
antingen vara hemma en viss tidpunkt eller att lämna
nyckeln till en granne. Många föredrog att ta ledigt
från arbetet för att kunna vara hemma vid den avtala-
de tidpunkten. Det var därför med återhållen entu-
siasm som meddelandet mottogs att mätningen uppskju-
tits på grund av för kraftig vind.

I övrigt uppstod ej några allvarligare störningar
utan arbetet fortgick planenligt med ca 1800-2000
korttidsmätningar per år. Långtidsmätningarna löpte
parallellt med 65 mätningar var 6:e vecka. Sommartid
utfördes ej några mätningar under perioden 15 maj -
1 september.

Efter hand stod det klart att mätprogrammet ej kunde
klaras på tre år. Bland det som återstod var frilig-
gande villor på landsbygden och flerfamiljshus med
självdragsventilation. Programmet förlängdes därför
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med ett fjärde år och kommer att avslutas vid års-
skiftet 1985 - 1986.

Information

Allt eftersom mätningarna fortgick uppkom ett behov
av information till de som nåtts av meddelandet att
deras fastighet/lägenhet hade en hög radonhalt. MHN
kallade därför till flera stora informationsmöten
där frågor beträffande riskvärdering, radonlån, om-
byggnadsåtgärder m m behandlades.

Ett stort problem i sammanhanget var att olika fors-
kare i massmedia framförde divergerande åsikter. Ena
dagen var radon ofarligt - nästa dag farligare än
någonsin.

Att åtgärda radonhus kostar pengar. Det är därför san-
nolikt att den förvirrade debatt som fördes i massme-
dia fick många tveksamma att "tills vidare" avstå från
kostsamma åtgärder. De senaste två åren har radonde-
batten i stort sett somnat in. Det finns därför tro-
ligen ett stort antal villaägare i hus med höga ra-
donhalter som inte anser sig ha fått tillräckligt be-
lägg för att radon är farligt för att de skall vidta-
ga kostsamma ombyggnadsåtgärder.

Praktiskt utfall

Fyra års spårningsarbete har resulterat i att 1600 bo-
stadsfastigheter erhållit långtidsmätning beträffande
radon eller radondöttrar. Korttidsmätning har utförts
i 6300 fastigheter. Prover har uttagits från samtliga
bostadsområden inom kommunen. Inom de områden där mark-
radon konstaterats har varje bostad erhållit åtmins-
tone korttidsmätning. Även friliggande bostäder på
grusåsar - mitt i lerområden - har' uppmätts.

Innevånarna i Skövde kommun har erhållit en god infor-
mation om vilken radondotterhalt de har i sina bostä-
der. Den praktiska nyttan med detta är emellertid be-
gränsad om det inte leder till någon form av åtgärder.
I januari månad 1983 gjorde landstingets hälsovårds-
enhet tillsammans med MHN en utredning över i vilken
utsträckning som fastighetsägare med radondotterhal-
ter över 400 Bq/m hade vidtagit åtgärder. Utredning-
en visade att 44% av de tillfrågade hade vidtagit enk-
la åtgärder som exempelvis att öppna ventiler eller
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att ta bort tätningslister. Av dessa hade 25% instal-
lerat mekanisk ventilation av något slag. De som ej
gjort någon åtgärd alls uppgick till 56% av de till-
frågade .

Kostnader

Kostnaden för spårningsverksamheten t o m 1985 års
utgång framgår av följande:

konsultmätning gammastrålning 20 kkr
- instrument 225 kkr
- analyskostnader film och TLD 305 kkr
- projektanställd personal 300 kkr (AMS 200 kkr)
- fast anställd personal 250 kkr

Försäljning av TLD-mätare kan förväntas inbringa ca
50 kkr. Den sammanlagda kostnaden för MHNs insatser
blir därvid 1,1 miljoner kronor.
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Figur 3 Kalibrering av EDA WEM 300 för 12-minutersniätningar.
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Kalkbruk inom Billingen- jj
Falbygden (2).



RADONHUSEN - VAR FINNS DE OCH HUR HITTAR MAN DEM?

Geolog Gustav Åkerblom
Sveriges Geologiska AB (SGAB)

59

Introduktion

Någon aktuell uppgift om 1 hur många svenska bostäder som
radon- el ler radondottermätningar har utförts finns Inte
Idag. Vid den sista sammanställningen som gjordes hösten
1984 på socialstyrelsens In i t ia t iv , hade av kommunerna
mätningar utförts 1 ca 30 000 bostäder men då saknas upp-
gifter från flera län. Troll gen har kommuner och enskilda
Idag mätt radon 1 45 000 - 60 000 bostäder, vilket är mer
än vad man gjort 1 något annat land. Huvuddelen av mät-
ningarna är utförda 1 biåbetonghus, det v i l l säga hus som
Innehåller byggnadsmaterial av alunskifferbaserad gasbe-
tong, men många av mätningarna har gjorts för att spåra
hus där markradon kan vara ett problem.

Uppföljningarna av mätresultaten och den Intensifierade
forskningen om radon har resulterat 1 att vi Idag har
långt bättre kunskaper om orsakerna t i l l radon 1 hus än
vad vi hade när radonutredningenoti11 sattes 1979. Då
fokuserades radonproblemet på blåbetonghusen medan mark-
radon endast ansågs utgöra ett problem i områden med
uranrik alunskiffer och uranrika graniter.

När de första mätresultaten började komma in från radon-
mätningarna i blåbetonghusen visade det sig^att mycket
höga radondotterhalter, 2 000 - 10 000 Bq/nr ( becquerel
per kubikmeter) hade uppmätts i några blabetonghus byggda
på rullstensåsar bl a i Sollentuna och Botkyrka (f ig 1) .

Figur 1. Radonhus på rullstensås. Principskiss visande
hur jordluften r'6r sig genom åsgruset.
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Sådana höga radonhalter kunde inte orsakas av blåbetong-
en, varför radonet måste komma från marken trots att
åsmaterialet inte har någon högre uranhait än normalt.

Vid besiktningar av husen framkom att radonhalten i jord-
luften i åsgruset under dessa hus ligger på 70 000 -
- 100 000 Bq/nr och att jordluft via hål i källargolven
sögs in i husen på grund avodet svaga undertryck som
råder inomhus. Det var ju då inte si konstigt attoradon-
halterna inomhus blev mycket höga när per timme några
kubikmeter jordluft med radonhalter på 70 000 Bq/nr
läckte in i husen.

När Sveriges Geologiska AB (SGAB) i samarbete med Bjer-
king ingenjörsbyrå AB undersökte orsaken t i l l radondot-
terhalter kring 1 000 Bq/nr i hus på sprängstensfyll-
ning (figur 2 ) , fann vi att radonhalten i jordluften i
fyllningen låg på 20 000 - 50 000 Bq/nr och att f y l l -
nadsmaterialet hade normal uranhait.

Figur 2. Radonhus på sprängstensfyllning. Principskiss
visande lufttransport genom fyllningen.

Fortsatta undersökningar visade att radonhalten i jord-
luften a l l t id är t i l l räckl igt hög för att ge högre radon-
dotter halte"" Inomhus än 400 Bq/nr, under förutsättning:
- att marken är så genomsiäppHg att jordluften kan

transporteras genom den
- att det finns hål 1 husets grund genom vilka jordluften

kan läcka in
- at t det råder ett lägre tryck inomhus än utomhus
- att mängden tillgänglig jordluft är t i l l räckl igt stor

för att radonhalten 1 den skall kunna upprätthallas
även vid ett kontinuerligt uttag av jordluften.

De nya rönen visade att förutsättningar finns för att
markradon skall vara orsak t i l l förhöjda och höga radon-
halter inomhus var som helst 1 Sverige. Från att radon 1
hus tidigare hade varit ett problem främst knutet t i l l
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användningen av blåbetong framstod nu markradon som den
främsta orsaken t i l l radon i hus. För att åtgärda radon-
problemet var det inte längre t i l l räckl igt med att spåra
upp blåbetonghusen och förbättra ventilationen i dem. Nu
gällde det att hitta vilka hus som var särskilt otäta mot
marken och stod på genomsläppliga jordarter och/eller på
mark med förhöjd radioaktivitet samt att åtgärda dessa
hus och förhindra att nya hus byggdes på sådant sätt att
radon från marken kunde läcka in i husen.

Radon i mark och hus

För att effektivt planera och utföra spårning av radonhus
behöver man känna t i l l vissa grundläggande fakta om radon
i mark och hus. Teoretiska beräkningar och utförda ex-
periment har visat att radonavgången från byggnadsma-
ter ialet i ett hus, som helt är byggt av den mest radium-
rika blåbetongen från Västergötland, inte kan ge upphov
t i l l högre radondotterhalter än 400 Bq/nr (gränsvärde
för högsta ti l låtna årsmedelvärde för radondotterhalt i
bostadshus), om luftomsättningen inomhus är större än 0.5
oms/timme. Om luftomsättningen är mindre, t ex 0.2 oms/-
timme kan radondotterhalten nå nivåer på upp mot 1 000
B q/nr.

Den maximala radondotterhalt, som kan erhållas från bygg-
nadsmaterialet i ett trähus med en 15 cm tjock botten-
platta av betong, är vid luftomsättningen 0.2 oms/timme
ca 40 Bq/nr, om ballasten i betongen utgörs av granit
med en radiumhalt som ligger strax under radiumindex 1.0
(radiumindex 1.0 * 200 Bq/kg radium-226).

A l l t radon, som inte kommer från byggnadsmaterialet eller
från utomhusluften (mindre än 5 Bq/nr), beror på radon
som läcker in från marken. Man kan 1 varje hus med mark-
kontakt räkna med ett bidrag av radon från marken. Något
sådant bidrag finns t ex inte 1 lägenheter i flerfamiljs-
hus om lägenheterna saknar markkontakt. Detta, att ett
bidrag av markradon saknas och det förhållandet att
lägenheterna i flerfamiljshus 1 allmänhet tycks ha bättre
ventilation än småhusen, är orsaken t i l l att radondotter-
halterna 1 lägenheterna utan markkontakt 1 flerfamiljshus
av blåbetong mycket sällan överstiger 400 Bq/nr» J

Mätningar av radonhalten i jordluften har i Sverige ut-
förts 1 samband med forskning kring markradon och vid
undersökningar av markradonförhållandena inför byggande.
I dag vet v1 att radonhalten i luften 1 jordens porer
under ett hus normalt ligger på 10 000 - 50 000 Bq/nr
och att radonhalten kan bli mycket hög 200 000 t i l l mer
än 1 miljon Bq/nr, om markens radiumhalt är förhöjd
(tabell 1 ) .
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Tabell 1 . Normala halter av radium-226 i jord och
radon-222 i jordluft i svenska jordarter, upp-
mätta på 1 meters djup.

Ra-226 Bq/kg* Rn-222 Bq/m3

Morän, normal

Morän med
g ram* t i sk t material

Morän med uranrikt
granitiskt material

Åsgrus

Sand, s i l t

Lera

Jordarter som
innehåller alunskiffer

15 - 62

30 - 125

125 - 360

3 0 - 7 5

6 - 7 5

25 - 100

175 - 2 500

5

10

10

10

2

10

50

000 -

000 -

OOC -

000 -

000 -

000 -

000 -

30

60

200

150

30

80

> 1

000

000

000

000

000

000

mil

* 12.3 Bq/kg Ra-226 är vid jämnvikt inom sönderfall serien
från U-238 ekvivalent med 1 gram U per ton.

Redan vid normala radonhalter i jordluften, 20 000 -
- 30 000 Bq/m, behövs det inte mer än att en el ler ett
par kubikmeter luf t per timme tränger in i en v i l la för
a t t radonhalterna Inomhus skall överstiga 70 Bq/m ,
högsta t i l låtna radondotterhalt i ett nybyggt hus. Är
radonhalten i jordluften kring 1 miljon Bq/nr behövs
det bara ett iniäckage, som är mindre än 200 l i t e r per
timme, för att nå radondotterhalter inomhus som översti-
ger 400 Bq/nr.

För att jordluften skall kunna transporteras fram t i l l
huset behöver jorden vara relativt genomsiäppiig (pennea-
be l ) . Exempel på marktyper, där jordluften nära nog obe-
nindrat kan röra sig, är åsgrus, blockrik grusig sandig
morän och fyllnadsmassor med sprängsten. Ju finkornigare
en jordart är och ju högre vattenhalt den har desto lägre
är permeabiiiteten. I vattenmättad s l i t och lera kan luf-
ten över huvud taget inte aktivt transporteras. Dessa
förhållanden är orsak t i l l att radonhalten ofta är hög i
hus som är byggda på grusåsar, medan få hus som är byggda
på s i l t och lera har förhöjda inomhushaiter av radon.

Om jordluften skall kunna läcka in i ett hus fordras hål
i grunden mot marken. I figur 3 (sidan 5) visas exempel
på olika t i l l försel vägar för radonet. Hålen behöver dock
inte vara särskilt stora. En några meter lång och ett par
millimeter bred spricka genom en bottenplatta räcker för
a t t 1 normalfall t i l l å ta ett iniäckage av ett par kubik-
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meter luft per timme.

Krav på skydd mot markradon

För att i nya hus minska riskerna för markradon har sta-
tens planverk i rapport 59 1982: "Radon - planläggning
och skyddsåtgärder" rekommenderat att nya hus i normal-
fa l l byggs med radonskyddat utförande, vilket innebär

Figur 3. Exempel på ett radonhus. Radonet kommer från
blåbetong i ytterväggarna samt från marken genom
otätheter i bottenplattor och i bjälkiagret mot
krypgrunden. Frånluftsfl akten ökar tryckskillna-
den mellan inomhusluften och utomhusluften, v i l -
ket bidrar t i l l att jordluften "sugs" in i
huset.
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en tätning av öppna hål mot marken och ett bättre skydd
mot sprickbildning 1 bottenplattorna än som h i t t i l l s va-
r i t fa l le t . På mark där markradonrisken är särskilt hög
skall husen byggas radonsäkert, vilket kan Innebära
krav på förbättrad grundkonstruktion eller ventilation
av marken och dräneringslagret under huset. Endast i de
f a l l , där radonrisken är garanterat l i ten , kan nybyggnad
ske på traditionellt sätt. Rekommendationerna att nya hus
1 normalfall skall byggas radonskyddat Innebär att nya
hus kommer att byggas med bättre tätning mot marken än
vad som tidigare varit fa l let . Detta bör på sikt leda
t i l l minskade radonhalter i det svenska bostadsbeståndet.

Begreppen radonskyddat och radonsäkert är kopplade t i l l
markförhållandena, där marken klassas i lågradon-,
normal radon- respektive högradonmark. I korthet
är högradonmark mark med högre radonhalt i jordluften än
50 000 Bq/nr och 1ågradonmark mark där radonhalten är
lägre än 10 000 Bq/nr, eller mark med lera eller s i l t
vilka är så impermeabla jordarter att någon aktiv trans-
port av jordluft inte kan förekomma. I plansammanhang
används begreppen lågrisk-, normal risk- respekti-
ve högriskområden för att översiktligt ange markra-
donrisken för olika delområden t ex inom en kommun eller
tätort .

Spårning av radonhus

Radonutredningen uppskattade antalet hus som t i l l större
eller mindre del är byggda av blåbetong t i l l ca 300 000.
Man kan idag anta att de flesta av de hus som t i l l stor
del är byggda av blåbetong har uppspårats genom kommuner-
nas aktiva arbeten. Metoderna har vanligen varit: spår-
ning genom mätning från bil eller t i l l fots av gamma-
strål ningen från husen, genomgång av byggnadshandlingar
och anmälningar från husägare och hyresgäster. Oftast har
kartläggningen av biåbetonghusen skett genom en kombi-
nation av dessa sökmetoder. I mycket stor utsträckning
torde radondotterhalterna i de uppspårade småhusen vara
mätta.

Att spåra upp biåbetonghusen har varit ett kostsamt och
tidsödande arbete men relativt enkelt eftersom de avslö-
jar sig genom att gammastrålningen från blåbetongen är
betydligt högre än från andra byggnadsmaterial. Därför
har det gått att hitta husen genom att utifrån mäta gam-
mastrål ningen. Åtminstone har det därigenom varit möjligt
at t hitta de hus, 1 vilka blåbeto.igen utgör en så stor
del av byggnadsmaterialet, att det kunnat orsaka ordent-
11gt förhöjda radondotterhalter Inomhus.

Att spåra upp de hus, som har förhöjda halter av inomhus-
radon på grund av markradon, är mycket besvärligare än
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att hitta blåbetonghusen.

Eftersom man Inte direkt från gatan kan säga vilket hus
som är så otätt mot marken, att det av den anledningen är
ett "markradonhus", skulle man egentligen behöva mäta
radondotterhalterna i samtliga småhus och lägenheter med
markkontakt för att hitta alla bostäder med markradon-
problem. Kostnaderna för att mäta i alla de 1.7 miljoner
småhus, som vi har i Sverige, är ungefär 850 miljoner
kronor om kostnaden för mätningarna beräknades till 500
kronor per hus (vilket nog är lågt räknat). Om ambi-
tionsgraden sätts lägre än att hitta alla radonhus kan
sparningen riktas till speciella typer av problemhus och
till områden som utgör problemmark. För att få stort
utbyte av mätningarna bör dessa i första hand inriktas
mot hus som är grundlagda på särskilt permeabla jordarter
t ex grusåsarj isranddeltan, lager av grova svall sedi-
ment, eller pa mark med förhöjd uranhait i berggrunden
och ovanliggande morän, t ex i områden med uranrika gra-
niter och uranrik alunskiffer.

För att minska matkostnaderna skulle man kunna låta bli
att mäta radondotterhalterna i hus som står på lera, silt
eller finsand, eftersom vi av erfarenhet vet att andelen
hus med markradonproblem är liten i dessa områden, även
om det också inom dessa finns hus med förhöjda inomhus-
halter. Detta t ex på grund av att radonhaltig jordluft
kommer in i huset via ledningsgravar för avloppsledningar
och värmekulvertar.

Likaledes kan man låta bli att mäta i hus som är grund-
lagda direkt på berg med låg uranhalt t ex kalksten,
sandsten eller basiska bergarter (grönstenar), eftersom
markradonproblem inte kan uppstå i dessa hus på grund av
den låga radonavgången från berget. Ett undantag utgör
hus på kalksten som direkt underlagras av alunskiffer. I
detta fall tycks radon som avgår från alunskiffern kunna
ge upphov till förhöjda radonhalter inomhus.

Att det på detta sätt går att rikta undersökningarna
visar erfarenheter från nu utförda husmätningar. I Skåne
där marken utanför områdena med alunskiffer i berggrunds-
ytan har låg radioaktivitet och oftast låg permeab111tet
har man bara funnit något enstaka hus (blabetonghus) med
en radondotterhalt över 400 Bq/nr, medan man i Sollen-
tuna och Upplands Väsby vid spårning, som riktats till
hus byggda på uranrik granit och rullstensåsar har upp-
mätt radondotterhalter på över 400 Bq/nr 1 ca 20 % av
de undersökta husen. Flera av dessa hus hade halter mel-
lan 1 000 - 4 000 Bq/nr.

Problemhusen kan vara svåra att hitta. Erfarenhetsmässigt
vet vi att hus med stor yta mot marken, t ex källarhus
och suterränghus är särskilt utsatta för markradon. Men
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även 1 andra typer av hus förekommer Ibland höga radon-
dotterhalter trots att husen är byggda på mark med normal
radioaktivitet. Så kan fallet vara om husen har stora
öppningar mot marken t ex större hål kring rörgenomfö-
ringår eller springor mellan bärande väggar och gjutna
bottenplattor och är grundlagda på permeabel mark t ex
utfyllnad med sprängsten eller morän. I detta sammanhang
vill jag varna för att betrakta krypgrundshus som en
säker konstruktion mot markradon. Är inte krypgrunden väl
ventilerad så kan radonhalten inomhus bli hög om bjälk-
laget mot krypgrunden är otätt. Särskilt inom områden med
högradonmark har många krypgrundshus med höga radondot-
terhalter påträffats.

Den moderna byggnadstekniken medför att vi ofta omskapar
naturen och gärna terrasserar sluttande mark för att få
plana och lätt byggbara ytor (figur 4, sidan 9 ) . Terras-
serna görs genom att fylla ut och plana ut marken med
sprängsten och morän. Därigenom skapas åsliknande förhål-
landen där fyllningen innehåller stora magasin av jord-
luft som lätt kan transporteras fram til! husen. I t ex
Tranås, Borås och Upplands Väsbv har man funnit noga
radonhalter i hus som står på sådana terrasser.

För att spåra hus som ligger inom områden med hög mark-
radonrisk behövs kunskap om var jordarter med stor per-
meabilitet förekommer och om var det finns berggrund och
jordlager med förhöjd uranhalt. Uppgifter om bergarter
och jordarter finns ofta att hämta från geologiska kar-
tor, prospekteringsundersökningar och geotekniska under-
sökningar, grusinventeringar mm. Uppgifter om radioakti-
viteten finns i form av gammastråiningskartor från SGUs
och SGABs flygmätningar, samt data i form av dokumenta-
tion från markundersökningår utförda vid uranprospekte-
ring.

Flygmätningar är utförda över ca 60 % av Sveriges yta men
tyvärr saknas mätningar över några av storstadsområdena
t ex Stockholms- och Norrköpingsområdena. Dessvärre sak-
nas även användbara och korrekta geologiska kartor över
stora delar av Sverige. För att komplettera tillgängliga
uppgifter om geologi och radioaktivitet kan man behöva
utföra geologiska fältbesiktningar och mätningar av
radioaktiviteten. De senare kan behöva omfatta markradon-
mätningar och gammaspektrometermätningar. Genom gamma-
spektrometermätingar kan man bestämma berggrundens och
jordlagrets halter av uran, torium och kalium. Att detta
kan vara värdefullt visar mätningar i Stockholms föror-
ter. Vem hade kunnat ana att samma typer av radioaktiva
stockholmsgraniter, apHter och pegmatiter som 1 Stock-
holms norra förorter är klart uranrika. 1 Stockholms söd-
ra förorter vanligen inte Innehåller några förhöjda uran-
halter. Detta trots att gammastrålningen är lika hög,
från graniterna 15 - 40y«R/h, {mikroröntgen per timme).



67

URSPRUNGLIG MARK

BLOCKMARK

OMSKAPAD MARI MORÄN

S&AB 1985

Figur 4. När vi bygger idag utjämnar vi gärna naturen
genom att pianspränga och lägga ut fyllning i
terrasser. Många radonhus st*r på sådan f y l l -
ning.

Den förhöjda gammastrålningen från graniterna, apiiterna
och pegmatiterna söder om Stockholm beror som regel på
höga toriumhaHer. Detta innebär inte något radonproblem,
eftersom det radon (Rn-220, toron), som bildas vid sön-
derfallet av radium-224 i toriumserien, hinner sönderfal-
la innan det når in i huset.

Ett särskilt problem utgör pegmatiterna, som är bergarter
av granitisk sammansättning och som ofta har höga uran-
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hal ter . De uppträder som regel i form av upp t i l l några
meter breda gängar i andra bergarter och kan som i Stock-
holms- och Söderhamnsområdena vara mycket frekventa. Är
pegmatiterna inte blottade i häl lar , är det svårt a t t
veta exakt var de förekommer och hur uranrika de är . Två
av SGAB undersökta hus~med höga radondotterhalter, 2 000
respektive 15 000 Bq/m , har visat sig vara grundlagda
direkt på uranrika pegmatiter som söndersprängts och
använts som fyl lning under och omkring husen.

Radonriskkartor som hjälpmedel vid spårning

Många kommuner har sammanställt uppgifter om geologi och.
radioakt iv i tet för a t t i planeringssammanhang kunna redo-
visa radonrisken inom kommunernas olika områden. Dessa
uppgifter kan användas som underlag vid spårningen av ra-
donhus. I f igur 5 (sidan 11) visas som exempel på en "Ra-
donri skkarta" e t t avsnitt av den översiktl iga radonrisk-
kartan över Upplands Västy kommmun. Kartan som är i skala
1:15 000 bygger på t i l lgängliga uppgifter om geologin
(geologiska kartor och geotekniska undersökningar) samt
pl markradonundersökningar, inkluderande radonmätningar
och gammaspektrometermätningår, inom e t t f l e r ta l områden.

För framtagning av kartan har använts tre fältarbetsdagar
vid vi lka kompletterande gammaspektrometermätningår gjor-
des och besiktningar av grundförhållandena utfördes kring
många av de hus 1 vi lka kommunen mätt radon.

I kartan redovisas som högriskområden rullstensåsen
väster om E4-an och e t t område med uranrik yngre granit
öster om E4-an. Denna yngre granit har inom de med grått
raster belagda områdena ofta en uranhalt av 10 - 16 gram
U per ton. Samma granit men utan förhöjt uraninnehåll
förekommer även utanför de rasteri ägda områdena. Där
uranhalten i graniten har konstaterats vara normal, 4 - 8
gram U per ton, har marken betecknats som normal riskom-
råde.

Yngre granit förekommer inom stora delar av kommunen, men
utanför de besiktigade områdena är dess uranhalt okänd,
eftersom flygmätningar saknas och det inte på kort t i d
går a t t på marken kontrollera uranhalten i graniten över-
a l l t där den förekommer. Områden med yngre granit med
okänd uranhalt betecknats som eventuella högriskområ-
den (streckat raster ) . T i l l de eventuella högriskområ-
dena har även förts mark med ändmoräner vilka är av land-
isen 1 hopskjutna moränval lar som höjer sig över omgivande
terräng,. Ändmoränerna består ofta av lucker blockrik
morän som 1 radonriskhänseende kan l iks tä l las med åsgrus,
speciel l t när de, som 1 det här f a l l e t , innehåller granit
med förhöjd uranhalt.
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Radonriskkarta över de centrala delarna av Upplands Väsby. Kartan är ett
utdrag från en översiktlig radonriskkarta över Upplands Väsby kommun fram-
tagen av SGAB 1984 på uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kartan är
förminskad från skala 1:15 000. Publicerad med tillstånd från Miljö- och
hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun.

Områden med förekomster av grusigt - grovsandiyt isälvsmaterial samt
större områden med svall grus, svallsand eller klappersten
Områden med förhöjd radioaktivitet i berggrunden och/eller moränen på
grund av att berggrunden består av yngre granit som ofta har förhöjd
halt av uran
Områden med yngre granit vars radioaktivitet ej har kontrollerats
Områden med ändmoräner
Områden som i huvudsak består av moränmark eller berggrund med normal
radioaktivitet (OBS! Enstaka pegmatiter med förhöjd halt av uran kan
förekomma inom dessa områden)
Områden som består av sand, silt eller lera
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I normal riskområdena ingår även mark, där berggrunden be-
står av gnejs och äldre graniter med låg e l l e r normal
uranhalt, 2 - 5 gram U per ton och där den täckande morä-
nen i huvudsak utgörs av dessa bergarter. Som lågriskom-
råden nar klassats mark som består av l e ra , s i l t e l le r
sand.

I Upplands Väsby kommun hade fram t i l l och med 1984
gjorts 651 mätningar av radondotterhalter i småhus ocn
v i l l o r ( tabel l 2 ) . 220 av dessa mätningar har utförts
i blåbetonghus som är re la t i v t jämnt fördelade över kom-
munen,
av b]

5
q/ .

Sverige har ca 10 % av blåbetonghusen halter som översti-
ger 400 B q/nr.

Tabell 2 . Resultat av mätningar av radondotterhalter
(RnO-haiter) i småhus och v i l l o r i Upplands
Väsby kommun 1984 - 85. Mätningarna är huvud-
sakligen gjorda med spårfilm utan radondotter-
f i l t e r . Sammanställningen är gjord av hälso-
vårdsinspektör Lars Fägersten, Mi l jö- och häl-
soskyddskontoret 1 Upplands Väsby kommun.

Årsmedel- Hus med blåbetong
värde spridda över kommunen

Hus som saknar blåbe-
tong huvudsakligen be-
lägna inom högriskolrå-

den

RnD Bq/m3

-
201 -
401 -
601 -
801 -
>

Antal

1
1

200
400
600
800
000
000

hus

30
43
12
5
1
9

216 s t

27

60
22

9
3
1
5

435 st

18

Det var tydl igt a t t många av husen hade e t t betydande
bidrag av markradon. Speciellt gällde detta för blåbe-
tonghusen Inom området med yngre granit öster om E4-an
(f igur 5 sidan 11) . Därför koncentrerades den fortsatta
sparningen efter radonhus 1 huvudsak t i l l områdena med
yngre granit . Därvid mättes radonhalterna 1 435 småhus
och v i l l o r som saknar blåbetong. I 18 % av dessa hus
översteg radondotterhalten 400 Bq/nr och 1 40 % 200
Bq/nC. Några av husen hade halter mellan 2 000 - 10 000
8q/nr. F ler ta le t av husen med höga halter är belägna
Inom området med granit med förhöjda uranhalter, men det
finns även utanför dessa områden några hus där markradon-
bidraget är stort .
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De uppmätta värdena kan jämföras med resultaten från de
landsomfattande mätningar av radondotterhalter i bostäder
som statens strålskyddsinstitut gjort. Vid dessa erhölls
radondotterhalter-på över 400 Bq/nr i 2 % av småhusen
och över 200 Bq/m i 5 % av husen. Det bör dock påpekas
att huvuddelen av mätningarna i Upplands Väsby gjorts med
spårfilm utan radondotterfilter. Denna typ av film har
ofta gett 25 - 35 % för höga värden. Även om korrektioner
görs för att mätvärdena kan ha varit för höga, på grund
av fel kalibrering av filmen, visar mätningarna i Upplands
Väsby att radondotterhalterna inomhus inom högriskområde-
na är betydligt högre än riksgenomsnittet.

Hur spåra hus som är otäta mot marken?

Det går alltid, även om det kostar en del, att ta fram
ett geologiskt underlag, som visar var markradonriskerna
är störst, och på så sätt rikta spårningen av radonhus
till riskområden samt förhindra att nya hus byggs utan
åtgärder mot markradon. Svårare är det att lokalisera de
hus där byggnadsutförandet är sådant och/eller grundlägg-
ni ngsförhallandena är sådana, att stora mängder jordluft
kommer in i husen. Det är ofta inte lätt att utifrån
avgöra om ett hus är byggt på stora lager av fyllning,
har jordgolv i en del av källaren eller stora utsparning-
ar i bottenplattan.

Det är inte förvånansvärt att några av de högsta radon-
halterna som uppmätts inomhus i Sverige, 8 000 - 20 000
Bq/m har mätts i äldre hus som har innergol v vilket
lagts direkt på åsgruset, eller har jordkällare med lucka
i köksgolvet eller har krypgrund med igensatta eller obe-
fintliga kattgluggar och som är grundlagda på åsgrus
eller uranrik mark. Det finns också exempel på hus byggda
på genomsläpplig mark där uppenbarligen uppemot 1/4 av
tilluften kommer (kom) från marken. - Men hur hitta dem?
Troligen är den enda framkomliga vägen att rikta mätning-
arna till hus med misstänkt dålig grundläggning eller att
få ägare till hus som är otäta mot marken att anmäla sitt
intresse för radonmätning.

Uppläggning av spårning efter radonhus

Till kommuner som frågar mig hur man skall bedriva spår-
ning efter radonhus brukar jag ge följande råd:

I första hand bör radondotterhalten mätas i hus som är
byggda av blåbetong speciellt om de är byggda på högra-
donmark. Anledningen till att dessa hus prioriteras är
att det förutom ett eventuellt tillskott av markradon,
förekommer det alltid en betydande radonavgång från bygg-
nadsmaterialet. Om inte husen ligger på mark med särskild
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radonrisk eller är särskilt otäta mot marken, är det dock
omotiverat att mäta radondotterhalten i bostäder, där
blåbetong endast använts i någon enstaka vägg. Detta
eftersom radonavgången på grund av den ringa totala mäng-
den radium i byggnadsmaterialet i dessa fall inte kan
vara så stor att den kan ha någon väsentlig betydelse för
radondotterhalten inomhus. Inte heller är det motiverat
att mäta radondotterhalten i lägenheter i flerfamiljshus
av blåbetong om lägenheterna inte har markkontakt. Detta
eftersom det har visat sig att radondotterhalten i dessa
hus inte överskrider 400 Bq/nr (avser årsmedelvärde),
om inte ventilationen är mycket dålig (mindre än 0.3o
oms/h) eller att jordluft läcker in i lägenheterna på
grund av att dessa har markkontakt och är otäta mot mar-
ken.

I andra hand bör radondotterhalten mätas i småhus och
villor som är grundlagda på ås- eller svall grus, eller på
berggrund som innehåller uranrika bergarter t ex al un-
skiffer, uranrika pegmatiter eller uranrika graniter,
eller jordarter som innehåller rikligt med mineral korn,
grus, sten och block av dessa bergarter.

I tredje hand bör radondottermätningar utföras i hus, som
är grundlagda på stora lager av sprängsten eller annan
fyllning, så vida Inte husen bevisligen har god tätning
mot marken eller gammastrålningen frän fyllnadsmaterialet
är låg, mindre än 8/*R/h. I det senare fallet kan inte
radiumhalten 1 materialet vara så hög, att radonavgången
är tillräcklig för att ge radondotterhalter på mer än 200
Bq/nr Inomhus.

I fjärde hand bör radondottermätningar utföras i hus
byggda på morän; särskilt sandig, grusig, blockrik morän,
1 de fall som husens grundkonstruktion medför att de är
särskilt otäta mot marken.Exempel på sådana hus är de
som har jordgolv 1 en del av källarna, har stora hål
kring rörgenomföringar, öppna Inspektionluckor mot mar-
ken, stora (manga) sprickor 1 bottenplattorna eller är
byggda med längsgående betongsulor under bärande väggar.
I den senare typen av grundkonstruktion bildas när
betongen 1 bottenplattorna torkar springor mellan plat-
torna och källarväggarna. Genom dessa springor kan en
betydande transport av markluft ske.

I sista hand görs radondottermätningar 1 övriga småhus
och villor 1 mån av resurser. Det finns dock Ingen anled-
ning att mäta radondotterhalten 1 hus som är grundlagda
på berg med särskilt låg uranhalt, som gabbro, diorit och
amf1bo11t, eller har sådan konstruktion att de ej har
markkontakt, t ex hus på plintar eller en väl ventilerad
krypgrund.
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Om dessa rekommendationer f ö l j s , bör det på några års
s ik t vara möjl igt , a t t även med begränsade mätinsatser
h i t t a de a l l ra f lesta av de bostäder som nu har radondot-
terhal ter vi lka är högre än gällande gränsvärde, 400
Bq/m. Sätts ambitionen t i l l a t t spåra f l e r t a l e t av de
bostäder som har över 200 Bq/nr behöver man även mäta i
många hus inom områden med normal markradonrisk.
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Frågor efter G A Swedjemarks, Tholanders och Åkerbloms
föredrag:

1 Är vissa hus mer utsatta än andra?

Ja, källarhus och souterränghus och hus där grundplattan
gjorts efter det väggarna rests och en krympspringa finns
mellan väggarna och cementplattan.

2 Har några fastighetsägare, någon hälsovårdsnämnd
använt föreläggande?

Nej, inte i de kommuner som fanns representerade vid sym-
posiet, men frågan har diskuterats, speciellt för flerfamiljs-
hus.

3 Finns reglerade mätmetoder för fastställande
av markradon?

En instruktion håller på att utarbetas av SGAB och SGI
på medel från BFR.

4 Vidtar de enskilda fastighetsägarna några åt-
gärder när de vet om att halten ligger över
400 Bq/m ?

I Skövde har många fastighetsägare avvaktat med att vidta
åtgärder. Detta beror på att det ofta förekommit dubbla
budskap om riskerna med radon. Det är främst läkare som
vidtagit åtgärder. Vi planerar att ytterligare informera
ägarna till radonhus om vilka åtgärder som kan vidtas.
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PERSPEKTIV PÅ RADONRISKER

Generaldirektör Gunnar Bengtsson
Statens strålskyddsinstitut

Detta föredrag behandlar några frågor om hur stora
riskerna för radon är och hur vi uppfattar dem:

* Hur har bedömningarna växlat sedan 1950-talet?

* Hur är det med andra cancerrisker?

* Hur påverkas individens risksituation?

* Hur ser vi på radon i bostäder jämfört med i
gruvor?

* Hur dyrt är det att göra något at radonet?

Jämförelserna pekar mot att radonhalterna i nybyggda
bostäder kommer att hallas pa nivåer som ur manga
olika aspekter är rimliga.

För en del befintI i ga bostäder är individens risk
för lungcancer mycket hög jämfört med andra risker.
Samtidigt kan kostnaderna för åtgärd vara förhållan-
devis höga. Därmed blir det svårt att avväga kostna-
der för åtgärder mot den vunna riskminskningen.

Hur har bedömningarna växlat sedan 1950-talet?

\är man 1953 vid den institution som sedermera blev
strålskyddsinstitutet ville mäta strålning i
bostäder togs det inte på så stort allvar. I
pressdebatten hette det : Mäta radioaktiviteten i
bostäder ren enfald!". Man varnade för att det skulle
kunna bli en upprepning av trettiotalets "arsenik-
psykos" som berodde på höga halter av arsenik i
tapeter.

Miljömedvetenheten ökade på 1960-talet. Föro-
reningen utomhus av luft och vatten dominerade
intresset och fortfarande var man inte säker på
risken för lungcancer frän radon. Strålskydds-
institutet ansåg 1968 i en informationsskrift att
radon i bostäder inte motiverade ett ingripande.

Pä 1970-talet blev det klarlagt att radon i gruvor
hade starkt samband med lungcancer hos gruv-
arbetare. Strå Iskyddsinstitutet varnade 1974
för att energisparande skulle kunna orsaka ett par
tiotal extra lungcancerfall ärligen i Sverige. Var-
ningen väckte inte särskilt stor uppmärksamhet i
detta miljölarmens decennium där t ex asbest fick
stor plats.
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Radondebatten tog fart 1973 och en preliminär
bedöaning av radonutredningen 1979 antydde att
flera hundra lungcancerfall årligen skulle kunna
orsakas. Denna bedöaning Justerades senare upp av
stråIskyddsinstitutet till 1100 när aan fann att
radonhalterna i landet var högre än aan först
antagi t.

Cancerkoaaittén koa 1984 med en aindre pessiaistisk
bedöaning och trodde på 300 fall aen pekade på att
detta var osäkert och att sanningen nog låg mellan
100 och 1000 fall. Kommittén pekade pä rökning och
kost soa viktiga cancerfaktorer.

Denna rapsodiska tillbakablick visar att bedöm-
ningarna av radonrisker växlat starkt och att
den uppmärksamhet radonet fått också beror på vilka
andra miljöfaktorer soa "konkurrerat**. Sådana väx-
lingar i bedöaningarna har den danske poeten Piet
He in uttryckt i en dikt soa i aycket fri över-
sättning lyder:

\är de stora bekyaren oss tränger sig pa
dä blir dagens förtret sa förunderligt små.
Sedan ainskas de stora och hopskruapnar - aen
hastigt växer de aindre sig stora igen.

Det är soa man bure sin sorg i en säck
soa har given volya och som aldrig går läck,
och skall denna vår säck hällas tillräckligt lätt
får aan göra den liten och knyta den tätt?

Fortfarande finns ingen entydig bedömning av hur
stor plats radonet tar i den svenska miljösop-
säcken. I fortsättningen håller jag mig till
strålskyddsinstitutets bedömning motsvarande 1100
fall av lungcancer per år.

Hur är det med andra cancerrisker?

Cancerkommittén försökte 1984 identifiera viktiga
orsaker till cancer. Med stor reservation för alla
osäkerheter kom man fram till följande antal
cancerfall per ar i Sverige:

Orsak Antal cancerfalI/ar

Kosten
Rökning
Sexliv, barnafödande
Solstrålning
Radon

10 000
5 500

500
500
300

3
1

(SSI: 1 100)
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När det gäller kosten har stort fettintag bedömts
spela en roll vid uppkomst av grov- och ändtarms-
cancer samt bröstcancer. Ma.gsäckscancer har angetts
kunna bero på högt intag av nitrat och koksalt.

Rökningens cancerrisker är välkända. Lungcancer
dominerar men en lång rad andra cancerformer har
också med stor säkerhet samband med rökning, bl a
cancer i munnen, bukspottkörteln, urinvägarna och
1 i vmoderhaI sen.

Sexualvanor kan påverka 1 ivmoderhaIscancer som ökar
med det antal partners mannen har. Den som får barn
tidigt löper mindre risk för bröstcancer. Detta
antas hänga samman med hormonella faktorer, som
sannolikt också påverkar cancer i livmoderkropp och
aggstockar.

Solstrålning ligger bl a bakom ökningen av antalet
maligna me I anom som mångdubblats de senaste
art iondena.

I jämförelse med de uppräknade cancerorsakerna är
radonet inte någon dominerande riskkälla men är
ändå betydelsefullt som folkhälsoproblem.

Hur påverkas individens risksituation?

Figur 1 visar en sammanställning av individrisker
som stralskyddsinstitutet 1982 gjorae för
radonutredningen. Institutet kunde inte hitta någon
vardaglig risk som hotade individen sa som de
högsta radonhalterna. Inte ens rökning nar lika
högt i risk trots att ungefär var fjärde rc«are dör
i en sjukdom som hänger hop med rökningen.

Längst till höger visar en ungefärlig skala hur
samhället ser på riskerna enligt energikommissionen.
Lppenbart ligger de högsta radonhalterna pa nivåer
som borde kräva kraftfullt ingripande frän
samhället. För nybyggda bostäder är ytterligare
åtgärder inte lika självklart befogade.

Hur ser vi pä radon i bostäder jämfört med i gruvor?

Sedan flera studier visat att gruvarbetare löper
stor risk för lungcancer på grund av radon gör man
stora ansträngningar för att minska gruvornas
radonhalter. Cränsvärdet i gruvor motsvarar den
åtgärdsnivå pa 400 becquerel per kubikmeter som
gäller för radondöttrar i befintliga bostäder. 1
gruvorna har man lyckats fa ned genomsnittshalten
till fjärdedelen av detta. I bostäderna finns
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•er än 10 100 barn so» växer upp aed radonhalter
soa inte skulle accepteras i gruvor. Och troligen
utsätts flera hundra personer för ier än 20 gånger
gruvarbetarnas gränsvärde.

Samhällets ambition för skydd av individen i gruvor
kan anses vara högre än ambitionen att skydda
individer i bostäder eftersom nan med kraftfulla
åtgärder blev av med gruvproblemet pa ett
halvdussin år. Man har haft lika läng tid på sig
för de befintliga bostäderna men de kraftfulla
åtgärderna låter fortfarande vänta på sig.

Hur dvrt är det att göra något åt radonet?

Förklaringen till att rikspolitikerna tvekar att
uttala sig och kommunalpolitikerna är försiktiga
•ed åtgärderna ligger nog i att det är dyrt att
spåra och åtgärda bostäder med höga radonhalter. I
övriga föredrag diskuteras kostnaderna ingående.
För att fä ned radonhalterna i nuvarande bostäder
till i genomsnitt hälften skulle det krävas
årskostnader i miIjardklassen. Bland annat skulle
nästan en fördubbling av luftomsättningen krävas
ned ett energibehov av upp till 20 terawattimmar/år
om man inte lyckas återvinna värme i stor
utsträckning. Kostnaden blir så stor eftersom det
är de mänga "normala" bostäderna S O M står för en
stor del av den sammanlagda radonexposi tionen.

Kostnaden blir lägre i förhållande till hälso-
vinsten om radonhalten är högre. Vid halter
kring atgärdsnivån kostar det några miljoner kronor
att förebygga ett lungcancerfall. Strålskydds-
institutet har lyckats driva igenom att man på
kärnkraftområdet satsar mer än detta för att
förebygga olika slags cancerfall. Däremot har inte
sjukvården varit beredd till en sådan satsning för
patienter vid röntgenundersökningar.

För skydd av individer satsas alltså i bostads-
fallet ungefär sådana summor som läggs på en del
andra skyddsområden.
tailet ungetar sådan
andra skyddsområden.

Slutsatser
i

Radon tillhör inte de allra största folkhälso-
problemen men är ändå ett totalt sett
ganska stort hälsoproblem i Sverige. Vissa
individer är utsatta för mycket höga risker som
inte tolereras i gruvor och som det är svart att
hitta motsvarighet till bland normala verksamheter
i Sverige. SamhälIsekonomlskt kostar det stora
pengar att åtgärda radonet som allmänt hälsoproblem.
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Åtgärder i enskilda befintliga bostader med höga
halter kostar Måttligt jämfört med vad som satsas
för att rädda motsvarande människoliv på en del andra
områden.

Hur stor plats radonet?risksoppåse skall ha i den
svenska miljösopsäcken är därför svårbedömt för
kommunal- och rikspolitiker. För min egen del
skulle jag gärna se radonsoppäsen halverad. Det
kommer den också att bli om några generationer när
nuvarande bostäder ersatts av nya.
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Frågor efter G Bengtssons föredrag:

Otätheter vid rörgenomföringar går att åtgärda
enkelt med ny metod.

2 Normsättningar internationellt?

Den internationella strålskyddskommissionen har föreslagit
att enkla åtgärder vidtas vid nivåer över 200 Bq/m . Kost-
samma och besvärliga åtgärder bör vidtas vid nivåer över
flera gånger 200 Bq/m . Nya hus bör ligga väl under
100 Bq/m . WHO diskuterar nivån 400 Bq/m som ett högsta
värde och nybyggda hus bör ligga väl under 100 Bq/m .
Våra rekommendationer är i princip i linje med de inter-
nationella.

3 Gammastrålningsrisken?

Denna är betydligt lägre (1/10) än inverkan av alfastrål-
ning från radondöttrarna.
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PLANLÄGGNING OCH BYGGNADSTEKNISKA ÅTGÄRDER AVSEENDE

GAMMASTRÄLNING OCH RADON

Byråchef Wilhelm Tell
Statens planverk

Gränsvärden

I Radonutredningens första rapport föreslogs följande gränsvärden:

Befintliga hus: Radondotterhalten högst 400 Bq/m

Ombyggda hus:

Nya hus:

Radondotterhalten högst 200 Bq/m

Radium- och gammaindex högst 1,0 för byggnadsmaterial,

Gränsvärdet 400 Bq/m i befintliga hus valdes - förutom av hälsorisk-
skäl - dels därför att ett mycket högre antal hus skulle behöva
uppspåras och åtgärdas om ett lägre värde valdes, dels därför
att större och dyrare åtgärder erfordras ju lägre värdet är.
Vid sådana värden under 400 Bq/m , som kan medföra en rimligt lägre
hälsorisknivå, t ex hälften eller fjärdedelen dvs 200 resp 100 Bq/m3,
antogs att det skulle kunna erfordras omfattande reparationer
eller i vissa fall rivning, vilket skulle vara oacceptabla följder.

Även i sitt slutbetänkande har Radonutredningen föreslagit att

gränsvärdet 400 Bq/m3 bibehålls.

Gränsvärdet 200 Bq/m vid ombyggnad valdes med hänsyn till önskemålet
att sänka hälsorisken i hus, sam skulle komma att kvarstå under
lång tid - 50 år eller mer. Merkostnaderna för radonskyddsåtgarderna
i samband med de omfattande och dyrbara åtgärder som ändå brukar
vidtas vid ombyggnad bedömdes kunna accepteras.

Osäkerheterna om vilka radondotterhalter som skulle kunna åstad-
kommas vid nybyggnad med rimliga åtgärder och till skäliga kostnader
medförde att Radonutredningen valde att endast ge restriktioner
beträffande byggnadsmaterialens gammastrålning och radiumhalt
uttryckta som ett högsta tillåtet värde 1,0 för materialens gamma-
resp radiumindex.
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När detta förslag lades fram var intresset koncentrerat på
radonavgivningen från byggnadsmaterial främst alunskifferbaserad på lätt-
s k blåbetonghus. Markradonproblemen förutsågs men inte att. de "̂̂  1

skulle vara av den omfattning och ge de höga värden som senare
visade sig vara fallet. Enligt uppgifter skulle material med
radiumindex 1,0 ge radondotterhalter om cirka 70 Bq/m i inom-
husluften. Med hänsyn till att det var känt att enbart markradon
kunde ge radondotterhalter av cirka 1 000 Bq/m och att detta
inte borde accepteras föreslog planverket ett generellt nybygg-
nadsvärde på 70 Bq/m vilket "godtogs av regeringen. Förslag
till åtgärder för att åstadkomma detta fanns. Extrakostnader
härför var inte helt kända, men kunde antas bli godtagbara. Samtidigt
föreslog planverket ett högsta gränsvärde för gammastrålningen
inomhus av 50/tR/h. Detta värde motsvarade ungefär gammaindex
1,0 för byggnadsmaterialet och inkluderade även bidrag av gamma-
strålning från marken.

Bestämmelserna innehöll tre kravnivåer för radondotterhalten,

400, 200 och 70 Bq/m för respektive befintliga byggnader, ombygg-

nader och nybyggnader. Motsvarande tre kravnivåer tillämpas även

för andra hälsofaktorer än joniserande strålning och grundas

då på nytta-risk-kostnadsanalyser, dock mindre djupgående än

i radonfallet.

Det kom kritik för att olika hälsorisker tillämpades för strålning

i befintliga och nya byggnader. Med nybyggnadsvärden på upp till

70 Eq/m kunde inte tTelleergaraoteeas att genomsnittsvärdet p?.

radondotterhalten i svenska hus skulle sänkas. Denna antogs då

vara cirka 25 Bq/m , men justerades senare till cirka 50 Bq/m .

Efter 1981 gjordes många nya erfarenheter och rön. Markradon
visade sig kunna ge höga radondotterhalter vid grundläggning
på grus med relativt låg radiumhalt. Högsta uppmätta värdet
är över 20 000 Bq/m . Det visade sig också möjligt att i flertalet
fall sänka radondotterhalten med enkla och billiga åtgärder och
att utom i enstaka fall alltid komma under gräns/ärdet 400 Bq/m
ibland dock till relativt höga kostnader. Även i blåbetonghus
kunde radondotterhalten sänkas med enkla åtgärder men ofta
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erfordrades dyrbara nyinstallationer av fläktsystem till en kostnad
av ca 20 000 - 50 000 kronor. Vid nybyggnad kunde radondotterhalter
långt under 70 Bq/m ernås till relativt låga kostnader.

I fråga om nya och befintliga hus utarbetade planverket och social-

styrelsen information och rekommendationer om åtgärder mot strålning

och radon. De återfinns i planverkets rapport nr 54 (1981) och 59

(1982) och i socialstyrelsens PM 37/83. I fråga om planläggning och

byggande innebar förslaget följande.

Sådana byggnadstekniska åtgärder kan vidtas mot gammastrålning
och markradoninträngning att all mark kan bebyggas utan att hälso-
riskerna inomhus blir oacceptabla. Vid lokaliseringsprövning
i samband med planläggningen bör dock hänsyn tas till att hälso-
riskerna inte bör bli onödigt höga cch att byggande på mark med
hög radonavgivning ger ökade byggksotnader.

I planverkets rapport nr 59 föreslås med hänsyn härtill att
kommunerna skaffar sig en översikt över markradonförhåliandena.
Socialstyrelsen föreslår detsamma i sitt PM 37/83 med hänsyn
till att en sådan översikt underlättar uppspårningen av riskhus
på mark med hög radonhalt.

Vidare föreslår planverket att erforderliga undersökningar görs
vid detdljplanläggning. I många fall är det lämpligt ?tt dessa
görs så utförliga att ytterligare undersökningar inte behövs
vid byggnadslovsprövningen för de enskilda byggnaderna. För
kommunerna och markägarna blir det extra kostnader för nämnda
markradonundersökningar.

Projekteringen och byggandet av ett nytt hus måste givetvis utföras
så att radondotterhalven blir låg. Det är dock praktiskt omöjligt
att mer exakt förutsagt vilka halter som kommer att uppträda.
För att kunna hantera problemen i praktiken föreslog planverket
att den mark kring den enskilda byggnaden, scm kan bidra till
att radon i markluften tränger in i huset indelas i tre klasser
och att olika grader av skyddsåtgärder vidtas beroende på risken
för radoninträngning (markradonklassen), se tabellen.
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Markradonklass Byggnads utförande

Högradonmark

Normalradonmark

Lågradonmark

Radonsäkert utförande

Radonskyddande utförande

Inga särskilda skyddsåtgärder
behövs

Erfarenheterna visar att man med ovannämnda åtgärder normalt får
låga radondotterhalter inomhus av storleksordningen 1 0 - 5 0 Bq/m
men också att högre värden förekommer. I enstaka fall har halter

3
på ca 1 000 Bq/m uppmätts.

Bland annat dessa erfarenheter förde fram till att Radonutredningen
i princip föreslog följande i sitt slutbetänkande.

För alla bostäder i såväl nya som befintliga hus bör den högsta
3 3

tillåtna radondotterhalten vara 400 Bq/m . Gränsvärdet 400 Bq/m
a«* att betrakta som en individdos som inte bör överskridas med
hänsyn till lungcancerrisken för enskilda individer.

Vid uppförande av nya byggnader bör planverkets rekommendationer
i rapport nr 59 följas.

Radonutredningen förutsatte att radondotterhalten för nya hus i
genomsnitt kunde förväntas bli av storleksordningen 25 Bq/m , om
rekommendationerna i rapport nr 59 följdes. På lång sikt, när hela
bostadsbeståndet ersatts med nya byggnader skulle medelvärdet i
detta bestånd bli ca 25 Bq/m . Nämnda medelvärde benämns kollektiv-
dosen för det svenska bostadsbeståndet och är i princip direkt
proportionellt mot antalet inträffade lungcancerfall orsakade av
radon. Den framtida kollektivdosen 25 Bq/m är cirka hälften av
den nuvarande (cirka 5C Bq/m ), vilket skulle innebära att antalet
lungcancerfall skulle komma att halveras. Den sannolika utveck-
lingen av kollektivdosen redovisas i figuren.
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MEDELRADONDOTTERHALT
I SVENSKA BOSTÄDER
(KOLLEKTIVDQS)

Bq/m 15% reduktion när alla befintliga
504 bostäder med RnD >400 Bq/m3

åtgärdats

Ca 50%
reduktion

1 «• « . . M

1956 1980 2000 2050 2 100

Fig. Uppskattat medelvärde av radondotterhalten i det svenska

bostadsbeståndet (heldragen l in je ) och skisserad reduktion

(streckad l in je )
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Regeringen torde i princip komma att acceptera Radonutredningens

förslag.

Radonutredningens förslag innebär att byggbestämmelserna i Svensk
byggnorm måste revideras. Med hänsyn till att rekommendationerna
i rapport nr 59 inte kan göras till bindande föreskrifter har
nedanstående principförslag till bestämmelser utarbetats inom
planverket. Häri har också bestämmelser om gammastralning och
ombyggnad tagits med.

Föreskrifter

Vid uppförande av nya byggnader skall låga radondotterhalter

(av storleksordningen 25 Bq/m ) och låga gammastrålningsnivåer

(av storleksordningen 1O/'R/h) eftersträvas. Padondotterhalten

respektive gammastråiningsnivån får inte överstiga 400 Bq/m

respektive 50/'R/h.

Vid ombyggnad skall radondotterhalter under 200 (100?) Bq/m

eftersträvas och får radondotterhalten inte överstiga 400 Bq/m .

Allmänna råd

De halter och nivåer som skall eftersträvas erhålls normalt om

rekommendationerna i rapport nr 59 följs.

Radonutredningen föreslog att gränsvärden sattes även för byggnads-
materialens radioaktivitet och att något gränsvärde för gammastrål-
ningen inte behövdes när det gavs ett gränsvärde för gammaindex.
Enligt planverkets uppfattning bör det inte ges föreskrifter
om materialvärden, men det bör anges i allmänna råd att gamma-
och radiumindex böra vara högst 1,0. Vidare bör det finnas ett
föreskrivet gränsvärde för gammastralning, som inkluderar både
strålning från byggnadsmaterial och ma*k.
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Tekniska skyddsåtgärder

a) God luftväxling, ökad luftväxling minskar radondotterhalten,

dock inte om den tillförda mängden markradon ökar i takt med

att luftväxlingen ökar.

b) Minskat undertryck i inomhusluften i förnållande till lufttrycket

i marken minskar insugningen av markradon. övertryck inomhus,

som kan förhindra insug av markradon och radon i byggnadsmaterial,

måste undvikas på grund av risk för fuktskador i byggnadskonstruk-

tionerna.

c) Byggnad förläggs till mark med liten radonavgång.

d) Tjock högradioaktiv fyllning under och intill byggnaden undviks.

e) Radonhaltig mark luft under byggnaden sugs eller trycks bort
innan den tränger in i byggnaden.

f) Grundkonstruktionerna i kontakt med mark/fyllning tätas mot
radoninträngning.

g) Högradioaktivt byggnadsmaterial används inte.

h) Radontätande ytskikt minskar radonavgången från byggnadsmaterial
i stommen.

VA-teknisk£

i) Vattentäkter med hög radonhalt i vattnet används ej,

j) Radonhalten minskas genom luftning av vattnet
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Vid nybyggnad är åtgärderna h) och j) inte aktuella. Åtgärd e)

används som extra skyddsåtgärd.

I befintliga byggnader är i allmänhet åtgärderna c), d) och g)

inte aktuella på grund av höga kostnader.

Bieffekter

Åtgärder mot radon kan genomföras så att besvärande bieffekter
uppträder. Exempelvis kan sådana tätningar göras, att det kan
uppkomma fukt- och mögelskador, som kostar avsevärt mer att åtgärda
(100 000-tals kronor) än själva radonskyddsåtgärderna. Vidare
kan olägliga termiska effekter uppkomma när radonhaltig luft
ventileras bort med kall ytterluft. Effekterna kan vara tjälskjut-
ning, kalla golv och värmeförluster.

En annan typ av bieffekt är att radonhaltig markluft kan läcka

in till inomhusluften och medföra mycket höga radondotterhalter,

när markluften under huset sugs upp med hjälp av en fläkt och trycks
vidare genom en läckande avluftskanal.

Kvalitetssäkring

Vid nybyggnad är det först vid projektering och byggande och
anknytande byggnadslovsprövning och byggnadsnämndsbesiktningar
av utförandet som undersökningar och kontroller behöver göras
med hänsyn till radon- och strålningsrisken. Byggnadsnämnden
skall härvid se till att risken beaktas. Det innebär i praktiken
att markradonförhållandena klarläggs och att åtgärder vid behov
vidtas så att kraven beträffande radondotterhalten och strål-
ningsnivån inomhus kan antas bli uppfyllda. Byggnadsnämndens
kontroll är normalt stickprovsmässig och det är primärt den
byggande som ansvarar för att kraven uppfylls. Om byggnadsnämnden
misstänker att kraven inte uppfylls kan den påfordra uppmätning
av radondotterhalten i färdig byggnad.
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Vid byggnadspliktig ombyggnad eller annan ändring av byggnad
kan byggnadsnämnden vid misstanke om radonproblem begära att
radondotterhalten uppmäts före byggnadslovsprövning och att skydds-
åtgärder vidtas vid behov. Om det är tveksamt om skyddsåtgärderna
är tillräckliga kan nämnden också begära kontroll av radondotterhalten
i färdig byggnad.

Ovannämnda mätningar och erforderliga undersökningar bekostas

av den byggande.

Ett sista led i kvalitetssäkringen är att husägaren och även
eventuella framtida köpare underhåller byggnaden och sköter
eventuella ventilationsanordningar under byggnadens hela brukstid
så att eftersträvade låga radondotterhalter om möjligt bibehålls
och i varje fall så att gränsvärdet 400 Bq/m inte överskrids.
En förutsättning härför är normalt att projektören eller byggaren
upprättar en instruktion med uppgifter om vidtagna åtgärder och
behov av besiktningar, skötsel och underhåll. Byggnadsnämnden
kan kräva att en sådan instruktion uppvisas vid slutbesiktning.
Ansvaret för att den tillämpas och överlämnas till framtida ägare
ligger hos husägaren.
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Frågor efter Bengtssons/TelIs foredrag:

1 Vad är rimligt r.t åtgärda?

Vad gäller markradorv i>å har en uppskattning av antalet
hus som är i riskzor.--n (över 400 Bq/m ) ökat till 20 000.
Möjliga åtgärder ä- att täta golvbjälklaget, ventilera
genom inställa* " a av sugsystem och slutligen vidta om-
byggnad och v' :/te av byggmaterial. Tätskiktet på väggar
kan reducer* adonavgången. Aluminium är ju bra men har
vissa elr' ' 'i:.

2 Luftomsättningens betydelse?

Allt för god tätning ökar naturligtvis risken för radon
men också för mögel. Här måste en anpassning ske mot
energiförluster. (Planverkets rapporter 54, 59; BFR rap-
port 90, 1984)

3 Ny byggnadsnorm på 70 Bq/m och det dubbla
budskapet från planverket?

Det nya förslaget innebär inga väsentliga skillnader.
För närvarande projekteras nybyggnader efter föreskrivna
70 Bq/m . Medelvärdet blir då under 30 Bq/m för nya hus,
men oförutsedda misslyckanden kan ge värden över 70 Bq/m
i färdiga hus. Byggnadsnämnden kan då godta högre värden
om särskilda skäl föreligger, t ex höga kostnader för
att reducera radondotterhalten. 400 Bq/m får under inga
omständigheter överskridas. I den nya byggnormen funderar
vi på att begära att de byggande skall sträva mot att
få runt 25 Bq/m eller lägre. Taket 400 Bq/m kvarstår.

4 Hur kan byggnadsnämnden följa upp situationen
så att förhållandena inte försämras under bygg-
nadernas livstid?

Fastighetsägarna har ansvar för att fastigheterna bibe-
hålls i skick. Byggnadsnämnden gör inga besiktningar
under byggnadens livstid.
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BYGGNADSTEKNISKA ÅTGÄRDER - KOSTNADER OCH NYTTA FÖR

FASTIGHETSÄGARE

Civilingenjör Sven-Olov Ericson
Stockholm Energi

Denna presentation bygger på arbete som bedrivits vid
Allmänna Ingenjörsbyrån (AIB) med stöd från Statens
Råd för Byggnadsforskning och Radonutredningen.
Arbetet har skett i nära samarbete med berörda
kommuner. Dessa har förmedlat kontakt med ägare till
hus med mycket hög radonhalt. Några hus har åtgärdats
i samarbete med Statens Geotekniska Institut och
Statens Provningsanstalt. Resultaten har tidigare
presenterats vid internationella konferenser om radon
i bostäder /I/, /2/, /3/, /4/, /5/.

I det följande förutsätts 1 Bq/m3 radondöttrar ge
0.06 mSv årlig effektiv dosekvivalent vid normal
vistelse i bostad /!/. Den effektiva dosekvivalenten
förutsätts motsvaras av ett dödsfall i lungcancer per
50 Sievert. Varje dödsfall antas motsvaras av 20 års
livslängdsförkortning.

Åtgärder sot inflöde av aarkradon

Inflöde av markradon kan leda till mycket högre
koncentration av radon i inomhusluften än vad som är
möjligt till följd av radonavgång från skifferbaserad
lättbetong. I hus med extremt höga halter behöver man
därför inte tveka om källan till radonet.

Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att
radon skall tränga in från marken:

- marken måste intill huset bestå av ett genom-
släppligt material med luftfyllda porer

- det måste finnas otätheter i husets anslutning mot
marken

- det krävs en tryckgradient som underhåller ett
flöde av luft med hög radonhalt från marken in i
huset

Eftersom det är svårt att förändra markens egenskaper
och ett kapillärbrytande skikt under betongplattor är
nödvändigt av andra skäl brukar åtgärder mot inflöde
av markradon syfta till att få husets anslutning mot
marken tät och/eller vända tryckgradienten så att
ingen luft tränger in från marken genom eventuella
otätheter. Det är även möjligt att ventilera marken
närmast huset och därmed späda ut radonet i
markluften. Härigenom minskas den mängd radon som
följer med ett givet flöde av markluft in genom
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otätheter. Vid nybyggnad tillkommer möjligheter att
välja en hustyp eller konstruktionsprincip som även i
konventionellt utförande förhindrar inflöde av
markradon.

Om markradonet tränger in genom identifierade och
åtkomliga öppningar mellan husets inre och marken
finns förutsättningar att eliminera problemet t i l l
obetydlig kostnad. I en grupp radhus i Upplands Väsby
visade det sig att markradon trängde in vid
vattenledningens införing genom betongplattan.
Vattenledningen av ca 40 mm polyetenledning var
dragen genom en hylsa av ca 80 mm dräneringsslang
vilket lämnade en öppen förbindelse mellan bostaden
och sprängstensfyllning under huset. Tätning av
införingen i 17 hus resulterade i att inflödet av
radon från marken eliminerades. Radonhalten minskade
i medeltal med 80% från 500 t i l l 100 Bq/m3.
Återstående radonhalt förklaras av radonavgång från
husens betongstomme. Kostnaden begränsade sig t i l l ca
100 kronor för tätningsmaterial och e t t par
arbetstimmar per hus. Om tätningens beständighet
skulle vara endast 5 år motsvarar resultatet en total
kostnad av 1.100 kronor per manSievert e l ler 55.000
kronor per räddat liv /2/, / 3 / . För dem som härigenom
undviker lungcancer motsvarar kostnaden 200 kronor
per månad undviken livslängdsförkortning.

Tyvärr är det snarare undantag än regel att inflödet
av markradon äger rum enbart genom någon åtkomlig
otäthet. Det vanliga är att inflödet sker diffust
genom många små otätheter eller genom otätheter som
inte är lätt åtkomliga. Man är då hänvisad t i l l mer
komplicerade åtgärder. I andra länder har man
tidigare tex försökt täta hela källarens innerytor.
Detta har visat sig vara mycket dyrbart och
effektiviteten har varit begränsad. Störst framgång
har man haft genom att suga luft ur undergrunden och
upprätthålla ett undertryck i marken int i l l huset och
därmed förhindra inflöde av luft genom kvarvarande
otätheter/ figur 1.

Resultatet av denna typ av installation i 39 hus i
Sverige har blivit reduktion av radonhalten inomhus
med i medeltal 2.600 Bg/m3 motsvarande 88% / 3 / . En
installation av denna typ kostar oftast mellan 5.000
och 10.000 kronor för e t t småhus. De årliga
driftkostnaderna begränsas t i l l något 100-tal kronor.
Hed 4% realränta över 25 år motsvarar detta- en
totalkostnad av ca 800 kronor per år och hus. Till
följd av den mycket höga radonhalten i dessa hus blev
totalkostnaden endast ca 3.500 kronor per manSievert
e l ler 175.000 kronor per räddat l iv , motsvarande
1.500 kronor per månad.

I strålskyddskretsar i Sverige har man brukat räkna
med att gränsen för vad som är rimliga kostnader
ligger omkring 100.000 kronor per manSievert / 6 / .
Detta motsvarar 5 miljoner kronor per f a l l av
lungcancer e l ler 20.000 kronor per livsmånad som
räddas. Om man tillämpar denna ambitionsnivå på
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inflöde av markradon följer a t t :

- uppenbara otätheter vid tex ledningsgenomföringar
bör all t id tätas. Kostnaderna motiveras redan vid
halter som endast kan uppmätas med forsknings-
instrument

- Ventilation av undergrunden är motiverad så fort
inflöde av markradon bidrar med ca 50 Bq/m
radondöttrar.

Radon från byggnadsmaterial

I praktiken kan man anse a t t byggnadsmaterialet i
husets stomme utgör en konstant och opåverkbar
radonkälla. Radonavgången från vanliga byggnads-
material har angivits av Radonutredningen:

betong 4-40 Bq/m2,n
skifferbaserad lättbetong 50-200 "

Det resulterande bidraget t i l l radondotterhalten som
funktion av luftomsättningen framgår av figur 2. I
vissa fall kan man uppnå en väsentlig reduktion av
radonhalten enbart genom at t öka luftomsättningen
något / tex genom a t t ta bo r t en b i t av
tätningslisterna eller öppna ventiler. Detta förut-
sätter dock att huset tidigare haft mycket låg luft-
omsättning. Det normala är a t t man vid höga halter
orsakade av byggnadsmaterialen blir tvungen att sätta
in en venti lat ionsanläggning. Ned hänsyn t i l l
kostnaden för energi b l i r denna försedd med värme-
återvinning genom värmeväxlare eller med värmepump.
0m radonet i inomhusluften kommer både från mark och
byggnadsmaterial kan instal lat ion av ventilations-
anläggning vara lämplig åtgärd. Ventilationsan-
läggning kan även i undantagsfall vara nödvändig som
komplement t i l l enkla åtgärder mot inflöde av radon
från marken.

Vi har fö l j t upp i n s t a l l a t i o n av ven t i l a t i ons -
anläggning i 15 hus / 4 / . Resultatet blev i medeltal
en reduktion av radondotterhalten med 95% i de hus
där byggnadsmaterialet var den dominerande källan
t i l l radonet. I de fall marken var huvudsaklig källa
varierade reduktionen mellan 40 och 90%. De totala
kostnaderna för kapital/ energi/ drift och underhåll
var i medeltal 25 kronor per mSv. Variationen var
dock avsevärd/ 4 - 8 3 kronor per mSv. Detta motsvarar
i medeltal 1.25 miljon kronor per fall av lungcancer
som härigenom undviks e l ler 5.000 kronor per räddad
livsmånad. Om man tillämpar ambitionsnivån 100 kronor
per mSv kan installation av ventilationsanläggningar
försvaras om den förväntade reduktionen av
radondotterkoncentration i luften uppgår t i l l ca 100
- 200 Bq/m3.
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Energibesparing genoa ainskad luftoasättning /3 /

Den kontinuerliga radonavgången från byggnadsmaterial
ger ett bidrag t i l l radonhalten i inomhusluften som
är direkt proportionellt mot luftens uppehållstid och
därmed omvänt proportionellt mot luftomsättningen
figur 3. Detta innebär att i ett hus med mycket låg
luftomsättning resulterar även en mycket liten
förändring av luftomsättningen i en stor absolut
förändring av bidraget t i l l radonhalten. Vid kraftig
luftomsättning har däremot en marginell förändring av
luftomsättningen ringa effekt på radonhalten. Energi-
förbrukningen för uppvärmning av den luft som
passerar bostaden är däremot proportionell med luft-
omsättningen. Det är därför möjligt att för varje
kombination av källstyrka för radonavgivningen och
energipris beräkna den luftomsättning vid vilken
kostnaden för energiförbrukning och förändring i
radonhalt vid en marginell förändring av
luftomsättningen uppfyller en viss ambitionsnivå
beträffande strålskydd. Detta exemplifieras för
vanliga svenska byggnadsmaterial i figur 4. Av
figuren framgår att för vanliga byggnadsmaterial med
radonavgång <̂ 10 Bq/m2,h, betong, tegel/ trä/
sandbaserad lättbetong/ kan man inte med hänvisning
enbart t i l l radonet från byggnadsmaterial vid dagens
priser på el, olja och fjärrvärme avråda från att
minska luftomsättningen t i l l 0.1 - 0.3 omsättningar
per timme. Det är således andra kriterier på luft-
k v a l i t e t som s ä t t e r gränsen för hur långt
energihushållning lämpligen kan drivas genom minskad
luftomsättning. I hus av skifferbaserad lättbetong
motiverar radonavgången snarare att man ökar luft-
omsättningen långt över 0.5 omsättning per timme.
Detta ger så hög energikostnad att ventilationsan-
läggning med värmeåtervinning blir naturlig. Tnom det
intervall vari anläggningens kapacitet kan regleras
kan sedan optimeringsprocessen upprepas med det lägre
energipris som följer av effektiviteten i värmeåter-
vinningen/ dvs 0.10-0.15 kronor per kWh. Praktiska
dimensioneringcproblem blir härvid begränsande för
hur hög luftomsättning man väljer.
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Figur 1: Sub-floor Depression System
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Figur 2

Figur 3
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Figur 4

EXHALATION RATE

ENERGY PRICE
<X3SSEK/kWh

300 0.25 SEK/kWti

200

100 0.10 SEK/kWh

Air •xchang* h-1

PRESUMPTIONS:

o 1.1 at2 EXHALATINC MATERIAL PER M 3 ROOM VOLUME

e DOSE ESTIMATE: 0,0» «SWBq YEAR / M3

e ACCEPTED COST: 1OO.0M SEK <$ 12.000) PER MAN Sv

o ONE AIR EXCHANGE PER HOUR REQUIRES 90 kWh/m2, YEAR HEAT INC TO ROOM TEMPERATURE

e ENERGY PRICE: OIL HEATING 0,3$ SEK /kWh

ELECTRIC HEATING 0,2$ SEK/ kWh

HEAT RECOVERY 0,10 SEK /kWh

o 35 M2 FLOOR SPACE PER PERSON

RESULTS AND CONCLUSIONS ARE ILLUSTRATED IN THE FOLLOW INC FIGURE
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Frågor efter S-O Ericsons foredrag:

1 Enligt en amerikansk undersökning är radonhalten
inte omvänt proportionell mot luftomsättningen,
hur stämmer det?

I de mätningar vi gjort stämmer det omvänt proportionella
sambandet men radondotterhalten minskar mer än radonhalten
vid högre luftomsättning.
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HUR INTEGRERA NYTTO- OCH KOSTNADSEFFEKTER TILL ETT

SAMHÄLLSEKONOMISKT PERSPEKTIV?

Professor Lars Bergman
Handelshögskolan i Stockholm

1. Mina företrädare i talarstolen har redovisat två centrala

aspekter av radonproblematiken. Den ena är att radondotterhalter

över en viss nivå i våra bostäder ökar risken för lungcancer.

Den andra är att radondotterhalterna kan reduceras med hjälp
av mer eller mindre kostsamma åtgärder. Syftet med mitt inlägg
är att diskutera frågan om vilken avvägning mellan kvarstående
hälosrisker och åtgärdskostnader som är motiverad från samhälls-
ekonomisk synpunkt. Speciellt vill jag visa att det finns
logiskt konsistenta metoder för att lösa resursfördelningsproblem
av denna typ. Ju bättre och mer allmänt dessa metoder kan
tillämpas, desto mindre blir det den massmediala uppmärksamheten
som styr fördelningen av knappa resurser till miljöförbättrande
åtgärder.

2. Frågan om hur stora kostnader som kan motiveras för att reducera

riskerna med s.k. radonhus är utan tvekan viktig. Innan ens

ett preliminärt svar kan lämnas måste man dock ta itu med
en annan fråga, mämligen frågan om hur nyttan av att begränsa
radondotterhalterna i bostäderna skall kunna jämföras med
kostnaderna för att åstadkomma dessa begränsningar. Svaret
är egentligen mycket enkelt: Hälsoriskreduktioner och åtgärds-
kostnader kan jämföras om de uttrycks i ett gemensamt mått,
t.ex. pengar. Frågan är bara om värdet av hälsoriskreduktioner
kan uttryckas i pengar och hur detta i så fall går till.

3. Tiden tillåter inte någon ingående diskussion av detta problem.

Låt mig bara konstatera att vi i detta sammanhang noga måste

skilja mellan, å ena sidan, värdet av en viss individs liv
och hälsa och, å andra sidan, risken för att en individ som
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tillhör en viss grupp råkar ut för händelser som påverkar
hans hälsa eller rent av tar hans liv. I det förra fallet
är det inte meningsfullt att försöka fastställa ett monetärt
värde. I det senare fallet är det emellertid både menings-
fullt och möjligt att beräkna monetära mått. Det är med andra
ord möjligt att uttrycka värdet av hälsoriskreduktioner i
pengar.

Innebörden av detta påstående är dels att det finns precisa
och väldefinierade mått på det monetära värdet av hälsorisker,
dels att det är möjligt att beräkna de empiriska motsvarigheterna
till dessa mått. Problemets principiella och begreppsmässiga
aspekter kan synas akademiska. Men det är ju så att det är
bättre med en grov skattning av precisa mått än precis skatt-
ning av irrelevanta mått. Jag skall därför här begränsa mig
till en principiell diskussion trots att mycket kan och bör
sägas om den växande mängden empiriska studier av det ekono-
miska värdet av hälsoriskförändringar.

Låt mig nu ange ett precist mått på det monetära värdet av
en ändrad hälsorisk för en enskild individ. Jag skall kalla
detta mått för CV, "Compensating Variation" (of income),
och det skall bestämmas med utgångspunkt i individens egna
preferenser. Priserna på de varor och tjänster som används
når man genomför de tidigare diskuterade åtgärderna i "ra-
donhusen", dvs. åtgärdskostnuderna, reflekterar ju våra preferenser
för olika typer av arbetsuppgifter, fritid och andra konsum-
tionsalternativ. Vad jag nu gör är att härleda ett mått på
värdet av hälsoriskförändringar som har exakt samma logiska
grund. Således bestäms CV av följande "ekvation":

q o(Sjuk + CV) + (1 - q) o(Frisk + CV) ~

~p o(Sjuk) + (1 - p) o(Frisk)

Tanken är att individen ställs inför ett val mellan två alternativ.
I det ena (utgångsläget) är hans subjektivt upplevda sannolikhet
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att bli "Sjuk" lika med p, medan sannolikheten att förbli
"Frisk" är 1-p. I det andra är sannolikheten att bli "Sjuk"
lägre, dvs. q<p, men individens inkomst har reducerats med
beloppet CV. Med rimliga antaganden om individens preferenser
finns det ett visst värde på CV som gör att han är indifferent
mellan de två alternativen. Detta uttrycks med hjälp av symbolen
" ~". Beloppet CV är således det högsta belopp som individen
är villig att betala för att reducera hälsorisken från p till
q; CV är därmed ett exakt mått på värdet av den aktuella hälso-
riskreduktionen för individen i fråga.

5. Beloppet CV reflekterar en rad olika poster som t.ex.

- värdet av de större arbetsinkomster som man kan erhålla

till följd av längre liv och/eller bättre hälsa.

- värdet av de vårdkostnader som man undviker p.g.a. fårre

sjukdagar och allmänt bättre hälsa;

- värdet av det psykiska lidande som man undviker p.g.a. bättre
hälsa;

- värdet av att risken som sådan reduceras.

För att få ett mått på den smhällsekonomiska intäkten av att
reducera den aktuella risken, bör man till CV lägga en post
som reflekterar värdet av individens i fråga hälsa för andra
individer i samhället. Låt oss beteckna det belopp som då
erhålls CV*. I allmänhet torde CV*>CV; en individ har i allmän-
het en positiv betydelse för anhöriga och vänner som går ut-
över hans bidrag till dessas försörjning. Det kan dock inte
uteslutas att olikheten i vissa fall, kan gå i den andra rikt-
ningen, dvs. att CV>*.
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Om nu kostnaden för att reducera risknivån från p till q,
är lägre än CV*, medför den aktuella åtgärden en vinst för
samhällsekonomin motsvarande CV* - K. Om man således eftersträ-
var effektiv hushållning med ekonomins samlade resurser, bör
åtgärden i fråga genomföras. Generellt bör man, under dessa
betingelser, genomföra samtliga hälsoriskreducerande åtgärder
för vilka CV*>K. Observera att detta inte innebär att man
skall eftersträva samma marginella åtgärdskostnad för alla
risktyper. Skälet till detta är att vi som individer kan ha
olika attityder till olika situationer eller aktiviteter som
innebär samma hälso- eller dödsrisk; man kan mycket väl vara
en hängiven bergsbestigare som av hälsoskäl avstår från att
röka.

Rubriken på detta symposium är "Radon i bostäder - vad får

det kosta?" Mitt svar är: Högst CV*.

Därmed uppkommer frågan om vem som skall genomföra åtgärder
som enligt det angivna kriteriet befinns vara lönsamma. Här
finns en väsentlig skillnad mellan hälsorisker som har sin
grund i t.ex. luftföroreningar och hälsorisker som har sin
grund i t.ex. höga radondotterhalter i bostäder. De förra
har ett starkt inslag av ofrivilliga risker; vi kan endast
till höga kostnader undvika dessa risker. Vidare är förbätt-
ringar i luftkvaliteten en s.k. kollektiv nyttighet, dvs.
ett stort antal individer kan samtidigt dra nytta av åtgärder
som förbättrar luftkvaliteten. Av dessa skäl är det motiverat
att statsmakterna tar ansvaret för att de aktuella åtgärderna
genomförs och att det blir en god avvägning mellan de berörda
individernas samlade betalningsvilja för luftkvalitetsförbätt-
ringar och kostnaden för de åtgärder dessa förbättringar kan
kräva.

När det gäller radon i bostäder är förhållandena annorlunda.
Här gäller det risker som kan undvikas; det är ju bara vissa
hus som har höga radondotterhalter. Vidare kommer åtgärder
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i syfte att förbättra förhållandena i ett visst hus en välde-
finierad grupp av individer till godo. En preliminär bedöm-
ning är därför att normala marknadsmekanismer ger en god av-
vägning melllan åtgärdskostnader och kvarstående risker förena-
de med radon i bostäder. Om de s.k. marknadskrafterna får
råda kommer de som väljer att bo i hus med höga radonhalter
att ha en så låg värdering av de aktuella riskerna att
de finner åtgärdskostnaderna, liksom priserna nå radonfria
hus, för höga i förhållande till den egna värderingen av J»
hälsorisker som det är fråga om. På längre sikt kommer skill-
nader i fastighetsvärden mellan likvärdiga hus med olika ra-
donhalter att reflektera individernas värdering av radonriskerna.

8. Jag tror att det är viktigt att hålla denna synpunkt i minnet.
Det finns ju trots allt en mängd områden, inte minst i arbets-
livet, där samhället accepterar individernas egna avvägningar
mellan riskreduktion och andra nyttigheter. Vidare kan ju
våra attityder till skilda risker på goda grunder vara mycket
olika. Exempelvis torde en 80-åring ha väsentligt mindre anled-
ning än en 15-åring att bekymra sig för långsiktigt verkande
hälsorisker.

10. Trots detta tror jag att samhället har en del goda skäl att

hålla ögonen på radonproblemet och att i vissa fall både kommen-
dera fram och finansiera åtgärder. De skäl som jag tänker
på, men som jag inte rangordnat efter relativ betydelse, är
då:

- Individernas beteende påverkas av CV, medan CV* är det rele-
vanta måttet från samhällsekonomisk synpunkt. P.g.a. vårt
system för finansiering av förlorad arbetsförtjänst och
vårdkostnader vid sjukdom finns det skäl att tro att CV*>CV.

- Individerna kan vara illa informerade samtidigt som summan
av Informations- och åtgärdskostnad är lägre än CV* betingat
av den bättre informationen.
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- Det kan finnas stordriftsfördelar när det gäller mätning av

radonhalter och/eller när det gäller att åtgärda radonhus.

- Det kan finnas inkomstfördelningsproblem till följd av

illa fungerande fastighets- och kreditmarknader.

11. Sammantaget är det dock i dagsläget svårt att säga något konkret,
dvs i kronor och ören, om hur kostsamma åtgärder som är motivera-
de eller hur aktiv statlig styrning som kan vara motiverad.
Skälet är då främst att det i Sverige saknas ordentliga empi-
riska studier av hur människor värderar hälsorisker i pengar.
I USA har en del lovande ansatser emellertid prövats. Även
om inga exakta och definitiva resultat kan väntas på kort
sikt är det skäl att göra liknande försök i Sverige.
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Frågor efter L Bergmans föredrag:

1 Måste inte humana frågor beaktas när kostnads-
-nyttoberäkningarna görs? Kan man använda något
annat mått än kronor?

Jo, vi gör det genom att utgå från individernas egna vär-
deringar (av förlängt liv, lidande, orosmoment, m m).
Men det är naturligtvis svårare att uppskatta. Vi har
ännu inte funnit något annat mått än det monetära för
beskrivningen av alla faktorer. Intressant är att även
påven har så att säga sanktionerat ett riskresonemang
i monetära termer, eftersom tillgångarna är begränsade
och avvägningar alltid måste göras.

2 Ofta får fel personer betala andras misstag?

Ja, tyvärr. Informationen om riskerna är ju inte full-
ständig och därmed fördelas kostnaderna fel på olika
intressenter.

3 Vad är folks betalningsvilja?

Den är idealt vad de själva uttrycker som sina värderingar.
Information är här en central nyckelfråga samtidigt som
frågeställningarna måste presenteras på ett relevant sätt
(ej styrt). Sedan måste man så korrekt som möjligt summera
individernas uppfattningar/uppskattningar.
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PANELDEBATT

Gunnar Bengtsson: Spårningen blir betydligt mer omfattande
on man väljer en lägre åtgärdsgräns för radondöttrar.
En ekonomisk grov uppskattning ser ut på följande sätt
för befintliga bostäder. Kostnaderna anges i miljoner
kronor per år.

400 Bq/m3 100 Bq/m3

Spårning (i fem år) 50
Energikostnader <100
övriga kostnader 200

Totala kostnader 300 2 500

100 Bq/m innebär att man letar i alla bostäder i landet.

Risker och gränsvärden

Inledning av Gustav Åkerblom:

ICRF har,rekommenderat en åtgärdsnivå som ligger på
200 Bq/m i radondotterhalt.

Min fråga är:,0m vi i Sverige skulle sänka gränsvärdet
till 200 Bq/m i stället för de 400 Bq/m som vi nu har,
vilka möjligheter har vi för att kunna spåra upp de bo-
städer som har radondotterhalter över 200 Bq/m ?

Vi kan konstatera att vi kan,hitta 90-95 % av de hus som
har högre halter än 400 Bq/m med nuvarande spårnings-
metoder. Däremot skulle vi missa en stor del av de hus
som ligger mellan 200 och 400 Bq/m . Enda sättet att
hitta alla dessa hus torde vara att mäta i alla marknära
bostäder och i alla hus som är byggda av blåbetong. Detta
skulle kosta ca 1 miljard.

Är risken,med radondotterhalt^r inom intervallet 200-
-400 Bq/m så stor att den motiverar en sådan mätkostnad?

W Tell: I stället för 40 000 hus att spåra upp vid åt-
gärdsnivån 400 Bq/m så innebär det ca 150 000 hus.
Kostar minst tre gånger mer att åtgärda. Den springande
punkten är att varken kommuner eller individer känner
sig motiverade för att vidta åtgärder. Vi kan alltså nu
(400 Bq/m ) hitta 90 % av husen enligt Skövde-mätningarna
men endast i 50 % av fallen vidtas åtgärder. Varför det?
Barnfamiljer åtgärdar. Informationen måste i så fall öka
om att risken verkligen är så stor för intervallet 200-
400 Bq/m så att det går hem hos husägarna och politikerna.
Detta måste ställas mot den ökande kostnaden. Det verkar ,
som om betalningsviljan för närvarande ligger vid 400 Bq/m ,
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Hur ser dos-responskurvan ut under 400 Bq/m ?

G Pershagen: I en undersökning av Edling och medarbetare
hade man i en exponeringsgrupp med halter under denna
nivå sett ökande risker. Dessa resultat måste dock tolkas
försiktigt; det är en stor statistisk osäkerhet i risk-
uppskattningen. Det finns inga bra epidemiologiska under-
sökningar i dessa låga intervall. Det är svårt att göra
sådana undersökningar, det fordras stora materiel- och
individuella exponeringsdata, exempelvis rörande rökvanor.
Det bör dock satsas på att göra en större epidemiologisk
undersökning i vårt land, eftersom vi har unika möjlig-
heter, bl a beroende på goda register och en förhållan-
devis hög exponering jämfört med andra länder. Kostna-
derna för en större radonepidemiologisk studie har av
cancerkommittén beräknats till 10 miljoner.

Hur gick det med den epidemiologiska undersökning som
cancerkommittén föreslog? Det kommer ett besked i" det
regeringsbeslut som håller på att förberedas. Hur ris-
kerna ser ut för rökare vet man inte så mycket om. Det
finns en mindre studie av Axelsson och Edling där man
har indikationer på samverkan mellan radondöttrar och
rökning. Men man måste vara väldigt försiktig att dra
för långtgående slutsatser. Det här måste belysas i
större skala.

Är det meningsfullt att rekommendera hälsoundersökningar
för folk som bott 20 år i radonhus? Detta har undersökts
för rökare men man har inte funnit det meningsfullt, efter-
som metodiken är okänslig. Man får inte tag i personerna
tillräckligt tidigt för att kunna göra något åt sjukdomen.

Har någon ökning kunnat påvisas av antalet lungcancerfall
till följd av radonstrålningen i bostäder? Det är väldigt
svårt att dra slutsatser om orsakssamband genom att titta
på officiell statistik. För att kunna dra slutsatser måste
man ha individuella exponeringsdata, exempelvis från fall-
kontrollstudier. Vi har en ökning av antalet lungcancer-
fall som pågått några decennier hos kvinnor. För män har
en viss avplaning skett. Sannolikt spelar förändrade rök-
vanor in.

Vad kan göras för att förbättra underlaget i epidemio-
logiska studier? Det är svårt att i efterhand skatta
halter av radondöttrar i bostäder. Man måste ha bättre
kännedom om hur de nivåer som finns nu är representativa
för nivåer under tidigare skeden. Man måste veta mer om
man skall satsa på helårsmätningar eller kan nöja sig
med kortare tid. Biologiska indikatorer verkar lovande,
exempelvis bly 210 i ben för kumulativ mätning. Det finns
riskmodeller där man tar hänsyn till den fria fraktionen.
I epidemiologiska undersökningar är detta svårt att belysa,
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Vilka skador får man i hus med över 1 000 Bq/tn ?

Inflammatoriska skador i lungvägarna kan uppträda. Kanske
skulle man gå ut med särskild information om detta. Sam-
bandet med andra sjukdomar, exempelvis grå starr, bör
undersökas. För cancer brukar man räkna med linjära dos-
responssamband utan tröskel, dvs att även små doser ger
en ökad lungcancerrisk. Detta utgör en hypotes som är
vetenskapligt grundad. För lungfunktionsskador finns dock
sannolikt ett tröskelvärde.

Matning och spårninq

Bengt Rosén, Statens Geotekniska Institut, angav olika
möjligheter för mätning och spårning av radonhus på mark
med risk för hög radonavgång.

Faktorer som inverkar på radonhalt och radonavgång från
mark:

* radiumhalt, emanation
* mätdjup
* genomsläpplighet
* fuktighet
- vind
- lufttryck
- marktemperatur.

M Tholander: Om man menar allvar med spårningen måste
man inom ett radonriskområde kontrollera varje hus. Det
finns inte någon annan möjlighet^om man vill hitta de
flesta husen med mer än 400 Bq/m . Inom vissa riskområden
har endast ett hus av tio mer än 400 Bq/m . Sannolikheten
att man hittar rätt hus är mycket liten om man exempel-
vis mäter vart fjärde hus.

Niels Jonassen: Man skall bara ha två bedömningsnivåer
(byggnadsnämnden kan inte skilja på fler), antingen är
det ett radonhus eller inte, antingen är huset radonsäkert
eller inte. Man kan få olika mätvärden var femtionde meter.
Mellangradering fungerar ej. De som bor utanför tätort
får inte utelämnas.

G Åkerblom: Radonriskkartorna är avsedda att vara under-
lag när man bygger ett hus, de grundar sig på vad vi vet
om radon i mark från uranprospekteringen i landet. Här
är gränsen 50 000 Bq/m i marken. Sr den högre skall vi
bygga radonsäkert. Alla hus kan vara radonhus, eftersom
halten radon i marken alltid är 10 000 Bq/m eller högre.
Redan om en fjärdedel av tilluften tas in från marken
kan risknivån överskridas.

E Gredefelt, Karlshamn: Den primära målsättningen är
att förhindra hälsorisker för alla kommuninvånarna.
Samtidigt måste kostnaderna minimeras. Det grova in-
trument som geostrålningskartorna är kan hanteras olika.
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riag ovanpt plattorna inte verkar
ka ntgon tfftkt i prablcmhiiKn
Temperaiarikillnadcti mtllan
rammet ock acionfplaiian lr r
Mand bara n^gwi grad.

Eli »telef rea»
- Frobkmel änder beion|plai

Urna lr an utrymmet fungerar
•om e» »lutet ram tom ar
oveniilerti Det » oarfor o.tr-
irvck kan uppitj Å andra »dan
galitr de kända lillulndtdu-
grammen for vauenanga - iufi i
•Ina ram. a dtrffrr har jag
underlag far an paul det kar

Ett moment tom ofta rarekom-
mcr i kyggproecwen ar urskilt
approrandc i lammanhangct. Dei
ar nar byggaren for au »nabot
kunna lägga pt mattor ol golvet
alltcr pt kraftip bvgglorkar D l
drivt fnkien ar värmen ner ge-
nom »Ullan otk grunden varnu
Sodan konacmrai detia tillittnd
(och rtnomrai cfttrkandi nar
den m a goiTbclaggningcn kom-
mer at

Violorc enter Rolf Rcuicrwal!
an de ijocka nngelbaddarna med
Kittad tingcl >om m anvindi
jut tkapar ett luftigt rum under
ationgplaiian Om luften inte kar
•Innan* alt la vigen uppilr
probtem enligl ovan

EU LAND ROST

Kornmentar: Uppenbar radonrisk med öppna hål i golvet .
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Klassning av mark:

Större markområde

Högriskområde

Normalriskområde

Lågriskområde

Kring byggnader Åtgärd

Högradonmark Radonsäkert

Normalradonmark Radonskyddande

Lågradonmark Traditionellt

Kommunal markradonundersökning:

Utomplan RADONSÄKERT/UNDERSOK

Tätort • > 20-40 hus

• utbyggnadsplaner

ÖVERSIKT— Berggrund

Jordart

Radiometriskt underlag

Översiktlig undersökning in situ

N L

DETALJ ISpårning markradonhus MÄT INOMHUS

Exploatering- -Detaljundersök
I

|H N L |
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Den i Blekinge genomförda karteringen genom lågflygning
är exempelvis ett värdefullt komplement och ger en start
för fortsatt kartering.

G Åkerblom: Gredefelt har redogjort för den nytta som
man har av de flygmätningar på låg höjd som SGU och SGAB
utför för ka.rtering av markens halter av uran, torium
och kalium. Nyttan av kartor från flygmätningen har också
jämförts med nyttan av de ca 300 GEO-strålningskartor
i skala 1:50 000 som SGU på Jordbruksdepartementets upp-
drag åren 1979-82 tog frara över stora delar av Sverige.
GEO-strålningskartorna har även behandlats i andra inlägg.
Låt mig göra en del förklaringar.

Avsikten med GEO-strålningskartorna var att redovisa
områden i Sverige där uranrik alunskiffer förekommer
i berggrunden och jordlagret. Dessutom redovisas på GEO-
strålningskartorna utbredningen av alla kända förekomster
av graniter och andra bergarter med högre gammastrålning
än 30 /U R/h. Kartorna bygger på en tolkning av tillgäng-
lig information om var berggrund och jordarter med sär-
skild hög radioaktivitet förekommer. Underlaget utgörs
av geologiska kartor, radiometriska flygmätningar och
uppgifter som tagits frän i samband med uranprospekte-
ring. Det var Radonutredningens och Jordbruksdepartemen-
tets förhoppning att genom framställning "»v GEO-strål-
ningskartorna förhindra att ombyggnad skedde på mark om
vilken man då visste att den innebar en särskild radon-
risk.

Som ett resultat av alla radonmätningar, som giorts i
hus och i mark och den forskning som utförts, vet vi i
dag betydligt mer om markradon än vad vi gjorde 1979.
Vi har t ex lärt oss att radonhalten ofta är hög i jord-
luften i åsgrus utan att uranhalten är särskilt hög. Vi
har också lärt oss mycket mer om samspelet mellan uran-
halten i marken - radonhalten i jordluften-jordarternas
genomsläpplighet - och radonhalten inomhus. Vi vet nu
vilka marktyper som innebär en särskild risk för radon
och var sådan risk är liten. Med nuvarande kunskaper kan
vi göra betydligt bättre kartor över radonförhållandena
inom olika områden. Kartor som inte bara bygger på uran-
halten utan även tar hänsyn till möjligheterna för jord-
luft att transporteras genom marken och till radonhal-
terna i jordluften. Jag har tidigare i dag visat ett
exempel på en sådan radonriskkarta över Upplands Väsbys
centrala del.

W Tell: Spårningen är egentligen socialstyrelsens avdel-
ning. För såväl spårning som planläggning av bebyggelse
förordar socialstyrelsen respektive planverket att mark-
radonförhållandena inom kommunen klarläggs och t ex redo-
visas på radonriskkartor. GEO-strålningskartor är för-
legade men många byggnadsnämnder använder endast sådana.
Här behövs en god information, som kanske den planerade
handledningen för markundersökningar (både allmän och
för enskilda byggnader) kan ge.
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B Rosén: Om det är glest mellan husen måste man överväga
inomhusmätning.

G A Swedjemark: Storleken på jämnviktsfaktorn (F)?

För närvarande använder vi schablonmässigt 0,5 för beräk-
ning av radondotterhalter ur radonmätning. Provnings-
anstalten har i medeltal erhållit 0,35. Är det verkligen
relevant med 0,5? Tillsammans med Statens Institut för
byggnadsforskning har vi erhållit ett medelvärde på 0,44
vid mätningar i 300 hus. F = 0,5 ligger kanske något i
överkant men inte så mycket att det finns anledning att
ändra på detta beräkningsvärde. Mätningarna gjordes på
dagen. Vi håller på att se efter vilken F-faktör som är
relevant på natten.

Niels Jonassen: Jag förstår inte varför man räknar om
från radon till radondöttrar när F kan variera från 0,2
till 0,8. Man erhåller ju inga extra upplysningar.

G A Swedjemark: Stämmer, men eftersom vi relaterar hälso-
risken till radondotterhalten är det kanske bättre att
vi anger denna. En viss säkerhetsfaktor finns alltså i
den antagna F-faktorn.

Åtgärder och kostnader

Niels Jonassens inlägg om filtrering: se bilaga.

S Ekholm, Vattenfall: Vi har satsat på utveckling av el-
filter och mätinstrument tillsammans med professor Jonassen,
Danmarks Tekniska Högskola, och Studsvik för att ta bort
radondöttrarna samt momentant mäta radonhalten. I dag
har vi prototyper för båda instrumenten. El-filtret ser
ut som en högtalarlåda och kostar omkring ca 6 000 kronor.
Principen för åtgärderna bör vara:

* vid tnarkradon: hindra radon att komma in i huset

* radon från byggmaterial och mark: ventilation och värme-
återvinning

* i flerfamiljshus: bortfiltrering med elfilter.

Den totala kostnaden för åtgärder uppskattas till 3-5 mil-
jarder i Sverige. Det behövs balans i informationen samt
kostnads-nyttojämförelser.

W Tell: Bieffekter, exempelvis mögelhus. Man bör inte
ha övertryck inomhus som visserligen kan minska radon-
halten men också kan ge svåra fuktskador. Vi har vissa
erfarenheter och fler kommer. Före 1 juli 1987 skall strål-
skyddsinstitutet, socialstyrelsen och planverket ha gjort
en utvärdering av alla olika åtgärder som vidtagits.
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S-O Ericson: Hur stor är risken att misslyckas vid genom-
förande av åtgärder? Gör man efter bästa vetande i dag
så kommer naturligtvis ett mindre antal att misslyckas
statistiskt sett. Det går inte att karaktärisera alla
hus individuellt.

W Tell: Hur skall miljö- och hälsoskyddsnämnden förfara
med olika nivåer 25, 70, 400 Bq/m ? Vi har-informerat
om att dispenser kan ges upp till 400 Bq/m men före-
skrivna 70 Bq/m gäller enligt byggnormen. Byggnads-
nämnden är ansvarig.

Vid ombyggnad måste hygienfrågor, bl a radonrisken, beaktas
före energisparande.

Från Uppsala tycker man att fler fastighetsägare vid-
tagit åtgärder än i Skövde. Kanske beroende på större
folkomflyttning och försäljning av husen.

M Tholander: Planverkets bestämmelser om 70 Bq/tn i nya
hus bör vara bindande. Enligt våra erfarenheter är detta
lätt att uppfylla.

S-O Ericson: Om över 100 Bq/m erhålls i ett nybyggt hus
är det fel i byggrutinerna.

B Steen, BFR: Radion på arbetsplatsen - och i bostaden,
hur ser man på det? Ingen särskild hänsyn tas till sådan
dubbelexponering. Även mycket låga radondotterhalter -
under 70 Bq/m - kan troligtvis ge lungcancer.
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FJERNELSE AF RADOND0TRE VED FILTRERING

NIELS JONASSEN, afdelingsleder, dr. techn.
DANMARKS TEKNISKE H0JSKOLE

Idet ventilation (med radonfattig luft) i långt +ra allt? tilf»lrie
giver den anskede reduktion i risikoen ved eksponering tor et
rationmil js, e?r det ©nskc?l i g t. at finde et alternativt, torbedrende
indgreb.
Ved Danmarks Tekniske H.ejskole har vi i nogle år studeret
virkningen af intern filtrering på luftens radiologiske t. i 1st and,
og det har vist sig, at det er muligt med en fi 1trerinqshastighed
pa 2—3 h~'* at saenke radondatterkoncentrationen (malt f.eks. i
equilibrium equivalent concentration) med en faktor på 5—6., såvel
med mekaniske som med elektrofi]tre.
Dette evarer til den nederste kurva på Fig. I, Reduced equili-
brium factor (det skal understreges, at der ikke forudsat.tes
ligevwgt ved f i 1 trer ingshasti gheden nul , men at den ek si st. er ende
til stand blot tages som udgangspunkt>.
Denne made at evaluere luftens radi ologi ske til stand p.-s er not;
endnu den al mindeligst anvendte, også i Sverige, men den er i
visse t. il f aside alt. for grov, idet den ikke tager hensyn til
fordel ingen af radond.otre på part. i kel bundne og frie fraktioner.
Alle idag kendte modeller, der forbinder eksponeringen (f.eks.
rnåJt i Bq-m'~:s-år) med rtdiol ogi sk dosis (malt. i grey) t. illsegger
de frie fraktioner af allt? tre radondatre större og i mlbyrTJCJS
for sk t.-l 1 i g v K q t:.
Da filtrering (og i sssr mekanisk) som regel vi 1 wqe de trip
fraktioner, bliver den nyttige virkning af fi I treringen riertnr
rnindre, nar man betraoter dosis i stedet. for blot
r a d on d a 11 er k on c: en t. r a t i on en.
Dette er vist i den »ver st e kurve på Fig. 1, hvor en mi ddel vserdi
af forudsiqelserne fra de tre dosismodeller (James- -Bi. rchall ,
Harl f?y-Past ernak og Jacob:i. — Ei sf el d) er afbi] ledet.
I Fig. 2 er tilsvarende resultater afbi Idet for fire forskeilige
filtre. Med fiJter IV kan man foruden a>t. -filtrere luften samtidig
tilsvette den filtrerede luft negative i oner (i) eller undlade
det t c? (ni). Endel i g er der med dette filter også under sagt den
kombi ner ed e? virkning af filtrering og et ydre elektrisk . felt
(i t f ) .
Det E*-?S, at det er m u l i g t , som f.»r nasvnt at b r i n g s radondatter--
koncentrationen ned med en faktor 5-6, og den mere relevante
storrelse, den radiologi ske dosis ned til omkring 40 "/. af vasriJien
i ufiltreret luft.
Det virkede ievrigt. st*rkt overr askende ved radon seminaret at
b&ro r,ä mange bruge ordet dosis, når man men te koncentration. En
radonkoncEjntration på 800 Bq-rir3, som man af en eller anden grund
har valgt. at kalde en radondatter koncentrat, i on på 400 Bq-m"*, er
jo ikke nogen dosis.
Efter al t, hvad man ved idag af hunger dr?n tilsvarende dcjsis både
af den eksponer ede bef ol kni ngsgruppes art. (ålder) og aktivitet, og
som föran nsvnt af radondvtrones for delinq.
Skulle man ikke også tage hensyn til det i Sverige ?

Ni el s i
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