
SSI-rapport 87-17.

fififi Statens
B B ! strålskyddsinstitut

Postadress
Box 60204
10401 STOCKHOLM

Gatuadress
Karolinska sjukhuset
Solna

Telefon

08-244080

Radon i bostäder

Lägesrapport 1987

Statens strålskyddsinstitut

Socialstyrelsen

Statens planverk

ISSN 0282-4434 Pris 90 kronor



6 6 8 STATENS
0 S I STRÅLSKYDDSINSTITUT
National Institute of Radiation Protection

Informationsenheten/CB

Till SSI-rapport 87-17 finns en
separat bilaga. Bilagans förutgåva
"Kommunerna och radonfrågan"
(SoS Dnr 3321/20/86) är tyvärr
slut.

Bilagan kommer att omarbetas och
tryckas under augusti-september
1987.

Den kommer sedan att distribueras
snarast möjligt.

Charlotte erson

Rättelse

Sidan 70 avsnitt 8.1, stycke 4
rad 3: 1987-01-01 skall vara
1987-07-01.

POSTADRESS
MAILING ADDRESS
Box 60204
S-104 01 STOCKHOLM
Sweden

GATUADRESS
VISITING ADDRESS

Karolinska sjukhuset
SoMa

POSTGIRO
18 2 1 1 8 - 0

TELEFON
Nat 08 - 729 71 00
Int+ 46 8 7297100

TELEGRAMADRESS
CABLE ADDRESS

TELEX
11771 SaferadS

TELEFAX
TELECOPIER

08-7297108
08 • 33 08 31 (Ktrnenergienheien)



Titelblad

SSI Statens
Strålskyddsinstitut

ISSN 0282-4434

Dokumentets numner

SSI-rapport 87-17
Datum

1987-06-01
Författare
Statens strélskyddsinstitut
Socialstyrelsen
Statens planverk

Avdelning

Dokumentets t i te l

Radon i bostader
Lagesrapport 1987
OBS Dokumentet ingår i statens planverks rapport-

serie som nr 7 8

Sannanfattning Föreliggande lagesrapport om radon i bostader
i har gjorts på uppdrag enl regeringsbeslut den 19 december
I 1985. Rapporten har utarbetats i samråd mellan ovan nämnda
i centrala myndigheter, samt betr kap 4 med statens mat- och
' provråd och i samverkan med Svenska kommunförbundet. Rap-
porten redovisar det aktuella laget och behov av ytterli-
gare insatser beträffande ansvarsförhållanden, radondotter-
halter i bostader, matteknik och markundersökningar, spår-
ning, planläggning, bygglovsprövning, halsoriskbedömning,
information och utbildning samt vilken hjälp de drabbade
kan få. Vidare beskrivs nuläget vad galler forskning, det
internationella laget, samt kostnader, lån och bidrag för
eventuella åtgärder. Rapporten bygger vad galler förhållan-
det i landet till stora delar på en enkät som utarbetats i
samråd mellan de berörda myndigheterna och som sänts till
a l l» lfnmmiinar

Nyckelord (valda av författaren)
Radon
Bostader

Antal sidor

162



FÖRORD

Regeringen har geuoa beslut 1985-12-19 (bil.l.*) uppdragit
åt statens strålskyddsinstitut att "i saaråd aed socialsty-
relsen, statens planverk och statens aät- och provråd utar-
beta *en lägesrapport oa arbetet aed att ainska riskerna aed
radon i bostäder. Rapporten bör bl.a. redovisa läget beträf-
fande kommunernas spår ning av hus med hög radonhalt och den
kommunala planläggningen av mark och behandling av byggnads-
lov med hänsyn till ev. radonförekomst. Myndigheterna bör i
sitt arbete samverka med Svenska kommunförbundet. Uppdraget
skall redovisas till regeringen före den 1 juni 1987."
Samrådet med statens mät- och provråd har begränsats till
kapitel 4 och de övriga delar som behandlar mätteknik.

Föreliggande lägesrapport har utarbetats av

från statens strålskyddsinstitut: Gun-Astri Swedjemark
Hans Ehdwall
Anita Enflo

från socialstyrelsen Astrid näkitalo
Håkan tfahren

från planverket Wilhelm Tell
Britt Inger Andersson

i samverkan med Svenska kommunförbundet (Eva Helander).

I rapporten redovisas det aktuella läget och behov av
ytterligare insatser beträffande ansvarsförhållanden,
radondotterhalter i bostäder, mätteknik och markunder-
sökningar, spårning, planläggning, byggnadslovsprövning,
hälsoriskbedömning, information och utbildning samt
vilken hjälp de drabbade kan få. Vidare beskrivs nulä-
get vad gäller forskning, internationella läget, hälso-
risker saat kostnader, lån och bidrag för eventuella
åtgärder.

Rapporten bygger vad gäller förhållandet i landet till sto-
ra delar på en enkät (bilaga 2), soa utarbetats i samråd
aed de berörda myndigheterna, och sänts ut till alla kommu-
ner. I rapporten beskrivs vad som gjorts vad gäller spår-
ning och identifiering av höga radondotterhalter, kommuner-
nas planering vid nybebyggelse, markundersökningar, åtgär-
der saat resultat av olika åtgärder. Enkätsvaren har samman-
ställts av Astrid Häkitalo, socialstyrelsen och Gustav Åker-
blom, Sveriges Geologiska AB.

Regeringen har i saaaa beslut vidare uppdragit åt statens
strålskyddsinstitut att "efter saaråd aed socialstyrelsen,
statens planverk och statens aät- och provråd utreda förut-
sättningarna för att införa ett auktorisationssystea för
radonaätningar i bostäder". Denna fråga behandlas av en
arbetsgrupp inoa statens strålskyddsinstitut aed Lennart



Lirdborg SOM ansvarig för arbetet och koaaer efter Medgi-
vande frå i departeMcntet att redovisas senare, dock före
den 1 oktober 19f7. Kontaktpersoner vid berörda Myndighe-
ter har varit Tor» Norén, statens »St- och provråd,
Håkan tfahren, socialstyrelsen och Britt Inger Andersson,
statens planverk,

Betriffftrtde avsnitten 13.4-13.6 OM lånebestfiamelser har
n sk» tt Med Kerstin Nilsson, bostadsstyrelsen.

Stockhol», 1 juni 1987
«

StWtens itiålskyddsinstitut

er Bengnscn, generaldirektör

I
Socialstyrelsen

~ /Xifr ̂ fc^Mtv*^t .
Maj-Britt Saadlund, generaldirektör

Statens planverk

Lennart HOIM, generaldirektör
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SAMMANFATTNING OCH FORSLAG

Målet är att minska risken för lungcancer pga radon i
bostader genom att reducera halten i byggnader.

Det finns tre huvudproblem att lösa för att minska radon-
dotterhalten i befintliga bostader

- upptäcka husen med de höga radondotterhalterna från mark
och byggnadsmaterial

- utföra byggtekniska åtgärder som minskar radondotter-
halten

- finansiera 3essa två problemområden

För att förhindra höga radondotterhalter i nybyggnader bör
följande tre problem lösas

- klarlägga markradonrisken före bygglov
- utföra byggtekniska åtgärder som förhindrar att radon

tränger in i husen från mark och byggnadsmaterial
- finansiera dessa två problemområden

Det finns byggtekniska åtgärder, men dessa behöver för-
bättras och följas upp. För både befintliga och nya hus
gäller att information och utbildning måste ges till kommu-
nernas tjänstemän, konsulter och allmänheten.

Uppdraget

Som följd av radonutredningens arbete har regeringen givit
statens strålskyddsinstitut i uppdrag att i samråd med
socialstyrelsen, statens planverk och statens mät- och
provråd samt under samverkan med svenska kommunförbundet
utarbeta en lägesrapport om arbetet med att minska riskerna
med radon i bostäder.

Statens strålskyddsinstitut skall också efter samråd med
socialstyrelsen, statens planverk och statens mät- och
provråd utreda förutsättningarna för att införa ett aukto-
risationssystem för radonmätningar i bostäder. Denna redo-
visning sker i en separat rapport som kommer att framläggas
före den 1 oktober 1987.

Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) ansvarar för spårnings-
och nätverksamheten av radon i befintliga bostäder m m.
Sanitär olägenhet föreligger vid en radondotterhalt över
400 Bq/m i årsmedelvärde. Som underlag för beslut om
sanitär olägenhet krävs undersökningar eftersom radon och
radondöttrar inte kan förnimmas med våra sinnen.



Kommunen hir enligt PBL ansvaret för planering av markan-
vändning för bebyggelse och bör härvid beakta risken för
markradon. Byggnadsnämnden (3N) ansvarar för bygglovspröv-
ning för nya byggnader och ombyggnader och skall härvid
beakta radonrisken. Radondotterhalten som årsmedelvärde får
inte överstiga 70 Bq/m i nya byggnader och 200 Bq/m efter
ombyggnader. Byggherren svarar för erforderliga åtgärder
t ex undersökning av markradonförhållanden, tekniska
skyddsåtgärder och kontrollmätningar i färdiga hus.

Socialstyrelsen (SoS) ansvarar för allmänna råd och infor-
mation till MHN och länsstyrelserna men har ej rätt att ge
föreskrifter.

Planverket (Plv) utfärdar föreskrifter och allmänna råd om
byggande samt allmänna råd om planläggning.

Strålskyddsinstitutet (SS1) ansvarar för radonforskning och
skall ge underlag till SoS och Plv för arbetet med råd,
information och gränsvärden.

Faktorer som påverkar radon och gammanivåer inomhus

De högsta radondotterhalterna inomhus orsakas av markradon.
Den jämfört med andra länder relativt höga genomsnittliga
radondotterhalten i svenska bostäder kommer från såväl mark
som byggnadsmaterial. Hushållsvattnet kan endast i undan-
tagsfall ensamt ge höga radondotterhalter inomhus. En bid-
ragande orsak till höga radondotterhalter inomhus är olämp-
ligt anordnad ventilation oavsett varifrån radonet kommer.

Enligt en landsomfattande undersökning 1980-82 av radondot-
terhalten i 1975 års bostadsbestånd baserat på slumpvis
urval beräknas

- hälften av bostäderna ha nivåer mindre än 30 Bq/m3
- genomsnittet vara 50 Bq/m,
- 10 % av bostäderna ha nivåer högre än 100 Bq/m^
- 1 % av bostäderna ha nivåer högre än 400 Bq/m

Genomsnittet för världsbefolkningen beräknas till 15 Bq/m .

Det är ej möjligt att av enkätsvaren dra någon slutsats om
det har blivit någon generell minskning av radondotternivån
i landet. Orsaken är att de mätningar som utförts av kommu-
nerna har gjorts i ett selekterat urval där det funnits
anledning att få kunskap om radondotterhalten.

Matteknik

Syftet «ed matningarna har betydelse för hur de skall
utföras och därmed också kraven på noggrannheten. Tolk-
ningen av mätresultaten Ar en väsentlig del i en radondot-
terundersökning av en bostad. Mätningar i samband med mark-
undersökningar är bara en del av undersökningarna och behö-
ver inte utföras med samma noggrannhet som mätningarna
inomhus. För markundersökningarna är den geologiska och
geofysiska bedömningen av avgörande betydelse.



Syftet med kommunernas mätningar av radondotterhalten i
inomhusluften ar att spåra bostäder med höga halter och att
besluta om sanitär olägenhet samt att få underlag för
beslut om byggnormens krav har uppfyllt?. Allmänheten kan
ha behov av mätningar dels vid husköp och fastighetstaxe-
ring, dels för att försäkra sig om att radondotternivån i
bostaden är acceptabel.

Metodbeskrivningar har tidigare godkänts av statens prov-
ningsanstalt efter samråd med SSI, Plv och SoS. Sedan 1986
skall SSI godkänna metodbeskrivningar och skall då samråda
med socialstyrelsen, statens planverk och statens mät- och
provråd.

I regeringsuppdraget ingick att utreda förutsättningarna
för att införa ett auktorisationssystem för radon och ra-
dondottermätningar i bostäder. F n erbjuds mätfirmor, ins-
titutioner och kommuner att mot avgift kontrollera kalib-
reringen av sina instrument i SSIs radonrum. Utredningen av
eventuell auktorisation av matfirmor för bestämning av
radondotterhalten i bostäder pågår och rapporteras hösten
1987.

Översikter beträffande markradonförhållanden

Socialstyrelsen har rekommenderat kommunerna att ta fram
översikter över markradonförhållandena inom kommunerna som
underlag för uppspårningen av hus med höga radondotterhal-
ter.

Planverket har givit motsvarande rekommendationer om mark-
radonöversikter, som ett översiktligt underlag för plan-
läggning och bygglovsprövning.

Fram till 1981 redovisades översikterna som GEO-strålnings-
kartor. Mark med hög halt av radioaktiva ämnen kan ge hög
gammastrålningsnivå och kan innebära risk för att stora
mängder markradon tränger in i husen. Ar 1981 visade det
sig att Sven porös mark med relativt låg gammastrålnings-
nivå, bl a grusåsar, kunde medföra stor radoninträngning.
översikterna började då redovisas som radonriskkartor base-
rade på såväl gammastrålningen från marken, som förekomsten
av porös mark, t ex grusåsar.

Enkäten visar att 139 kommuner (49 % av 284) har skaffat
sig en översikt beträffande markradonförhållandena.

Uppskattningsvis utgörs Sveriges yta av 10 % högradonmark,
70 % normalradonmark och 20 % lågradonmark. Fördelningen
inom de enskilda kommunerna Ar naturligtvis annorlunda. Av
88 svarande kommuner har 3 kommuner uppskattat att 80 -
100 % av marken utgörs av högradonmark, 29 kommuner att
80 - 100 % utgörs av normalradonmark och 42 kommuner att
100 % utgörs av lågradonmark. Uppskattningarna synes vara
mycket osäkra. Bland annat torde inte så många kommuner ha
enbart lågradonmark. Vidare har grannkommuner som borde ha
samma markradonproblem redovisat stora skillnader i upp-
skattningarna.



Spårning av bostader

Totalt har kommunerna utfört eller låtit utföra matningar i
ca 58 000 bostader. Av detta utgör ca 10 000 lagenheter i
flerbostadshus och ca 48 000 i småhus. Sedan 1982 har
matningar gjorts i ca 20 000 bostader. Eftersom radondot-
terhalten genomsnittligt ar betydligt högre i bostader av
blåbetong redovisas dessa för sig i tabell 6.10. Bland de
bostader som redovisas under "övriga material" inger en
mindre del som bestar av blåbetong. Av de kontrollerade
bostaderna har påträffats ca 5300 i vilka radondotterhal-
tens årsmedelvärde översteg 400 Bq/m (gränsvärde för be-
fintliga bostader).

Tabell 6.10. Jämförelse mellan antal undersökta bostader
före juli 1982 och 1 november 1986. Avrundande tal.

Blåbetong
övriga material

Summa
Ospecificerade

Varav >400 Bq/m3

Före juli-82

28 000
4 500

32 500

3 300

ANTAL BOSTADER
1982-86 Totalt nov-86

+ 5 000
+ 13 500

+ 18 500
+ 6 000

• 2 000

33 000
18 000

57 000

5 300

Detta visar att man efter 1982 har koncentrerat sig på
marken men mäter Även i blåbetonghusen. Intensiteten på
spårningen har minskat.

Totalt finns det 5350 bostader som har mer An 400 Bq/m .
Det Ar ca 10 t av de bostader som kommunerna har låtit mata
och ca 13 % av de 40 000 bostader som man enligt SSIs -
slumpurval beräknar finns i landet med mer An 400 Bq/m . Om
arbetet inte intensifieras kommer det att ta mycket lång
tid innan de resterande 87 % av bostaderna med halter över
400 Bq/m spårats.

Det finns bostader med mycket höga halten 238 bostader har
spårats med mer An 2000 Bq/m . Fem kommuner anger att de
har funnit enstaka bostader med radondotterhalter mellan
10 000 och 18 200 Bq/m .



Tabell 6.5 Procentuell fördelning efter uppmätt radondot-
terhalt, 3q/m i bostader m m.

BLABETONG:
Flerbos t ads hus
Småhus
övriga hup

EJ BLABETONG-.
Flerbostadshus
Småhus
övriga hus

EJ UPPDELAT PA
BYGGMATERIAL
OCH HUSTYP:

ANDEL
-69

•

37
14
45

66
42
48

23

BOSTÄDER MED
70-
199

•

49
42
37

27
34
30

34

200-
399

•

12
32
13

6
15
13

21

ISS
400-
1999

•

2
11
5

1
9
7

20

RnD-HALT
2000-

•

(0.04)
(0,1)
(0,1)

0
1
2

2

Antal

7 096
25 904

704

912
12 356

339

4 099

ALLA HUS: 26 40 24 10 0,5 51 410

Markproblem finns i hela landet utom i Gotlands lan. Enligt
enkäten har stora markproblem uppmärksammats i följande
lan. I dessa tio län finns mer än hälften av alla under-
sökta bostäder:

Gävleborgs
Göteborgs och Bohus
Jämtlands
Kalmar
Kopparbergs
Skaraborgs
Stockholms
Västernorrlands
Västmanlands
Örebro

Radonproblemet har behandlats mycket olika i länen. Det är
sannolikt att mer mätningar i övriga län skulle finna många
bostäder med stort radoninflöde från marken.

All erfarenhet hittills visar att stort markinflöde är ett
problem för småhus och lägenheter i markplanet i flerbo-
stadshus utan källare.

Efrekten av åtgärder

Myndigheterna känner till att åtgärder har vidtagits i 1921
bostäder vilket är en tredjedel av de 5315 bostäder som
ligger över 400 Bq/m . Fler hus har undersökts och åtgår-



dats An vad myndigheterna känner till t ex vid husförsälj-
ning.

Enkla ventilationsåtgärder som att återställa och ratta
till felaktigheter i ventilationssystemet ger 40-60 % re-
duktion eller bättre i genomsnitt. En tredjedel av bosta-
derna hade efter denna åtgärd en reduktion som var sämre an
50 %. Radondotterhalterna minskade i genomsnitt från 440
till 200 Bq/m.

Enkla ventilationsåtgarder har god effekt i blåbetonghus
och behöver göras även i många hus av andra material. De
kan således vara billiga och ge en förbättring.

Installation av från- och tilluftsventilation med värmeväx-
lare (FTX) ger 80 % reduktion i genomsnitt eller bättre.
10 % fick en reduktion som var sämre an 50 %. En typisk
sänkning efter installation av FTX-ventilation var från 500
ä 1000 till 150 Bq/m . FTX-ventilation ar bra i blåbe-
tonghus men ar kostsam och kan bullra. De kan trimmas till
bättre luftomsättning an normalt, vilket kan vara nödvän-
digt i ett fåtal fall.

Tatning mot marken kan medföra 85 % reduktion eller bättre.

Radonsug kan reducera radondotterhalten med 95 %. En typisk
sänkning var från 1200 till 130 Bq/m . Radonbrunn reducerar
i genomsnitt radondotterhalten med 90 %. sänkningen var i
genomsnitt från 1100 till 25 Bq/m . Tre av de 85 bostader
som åtgärdades med radonsug eller radonbrunn fick en sämre
reduktion an 50 %. Båda metoderna är effektiva och ger en
dramatisk förbättring för en låg kostnad. En brunn kan
betjäna många hus och är lämpligast där jordluften är
lättrörlig, t ex på grusåsar.

Kombinationer av de beskrivna åtgärderna finns också.

Enkätsvaren visar att i de kommuner som arbetar aktivt med
radonproblemen ger åtgärderna bättre resultat än i andra
kommuner. Det behövs tillgång till expertis för att välja
lampliga åtgärder och för att se till att de utförs rik-
tigt.

Det har varit svårt för miljö- och hälsoskyddsnämnderna att
motivera fastighetsägarna att frivilligt minska förhöjda
radondotterhalter. En viktig orsak till detta är att det
inte finns speciella förmånliga lån med låga räntor för att
sänka radondotterhalten i bostader. En annan orsak kan vara
att man inte kan känna radongasen med sina sinnen och att
överkänslighetsreaktioner inte uppträder.

Planläggning

Enligt såväl gällande som kommande plan- och bygglagstift-
ning skall hänsyn tas till markens lämplighet för bebyggel-
se. Läjnplighetsbedömningen utförs vid planläggning och vid
bygglovsprövning.



När det gäller hänsynstagande till radenrisk och gamma-
strålning gäller följande:

Hus och tomtmark kan utföras med sådant byggnadstekniskt
skydd mot markradon och markstrålning att tillräckligt
strålskydd erhålls och att kravet på högst 70 Bq/m i
inomhusluften kan uppfyllas. Byggkostnaderna ökar dock ju
mer omfattande skyddsåtgäder som erfordras. Denna ekono-
miska aspekt är en av alla de aspekter, som bör beaktas vid
planläggning. Andra strålningsbetingade aspekter som bör
beaktas, är dels risken för att husen inte utförs till-
räckligt radonsäkra. dels befolkningens reaktion inför
bebyggelse på mark som kan ge förhöjd radonrisk eller
förhöjd exponering för gammastrålning.

I planverkets rapport 59 rekommenderas att markradonrisken
beaktas vid planläggning. Bl a bör markradonförhållandena
redovisas i detaljplanen. Det föreslogs att marken indelas
i hög-, normal- och lågriskområden. Oir. ett delområde inom
en plan enligt noggranna undersökningar utgörs av högradon-
mark kan området sarmarkeras och bestämmelser införas i
planen att alla byggnader inom området skall utföras radon-
säkra. Undersökningar vid planläggning kan givetvis göras
så utförlig att ytterligare markradonundersökningar inte
behöver göras vid bygglovprövningarna för de enskilda
husen.

Enkäten visar att

- 162 kommuner (57 %) beaktar risken för markradon vid
planläggning, varav 26 sedan 1979-80, 87 sedan 1981-83
och 49 sedan 1984-87.

- 99 kommuner (35 %) redovisar markradonförhållandena i
beskrivningar till detaljplaner

- 71 kommuner (25 %) har givit bestämmelser i detaljplaner
beträffande radonskyddsåtgärder.

Med större insatser än hittills bör många kommuner kunna
förbättra sina möjligheter att bedöma behovet av skyddsåt-
gärder mot radon vid nybebyggelse och stadsförnyelse.

Bygglovsprovning

Enligt byggföreskrifterna får radondotterhalter vid ny-
byggnad inte Överstiga 70 Bq/m . För att detta krav skall
uppfyllas måste den byggande före bygglovprövning klarlägga
risken för att radon tillförs inomhusluften från marken,
byggnadsmaterialet och hushållsvatten från egen brunn. Om
byggnadsnämnden inte informerat om att risk för radonprob-
lem kan föreligga och radondotterhalten i den färdiga bygg-
naden kraftigt överstiger 70 Bq/m , kan kommunen bli ekono-
miskt ansvarig för åtgärder för att minska halten. Vid
behov måste skyddsåtgärder vidtas mot radoninträngning från
marken.

Om färdiga byggnader projekterats och byggts så att radon-
dotterhalten skulle kunna överstiga 70 Bq/m kan byggnads-
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nämnden begära en kontrollmätning av den byggande enligt en
godkänd metod.

Planverket har rekommenderat att marken närmast intill
nybyggnad klassificeras med hansyn till radonrisken och att
olika kraftiga tekniska skyddsåtgärder vidtas, se tabell.

Mark Grundkonstruktionens utförande

Hogradonmark Radonsåkert
Normalradonmark Radonskyddande
Lågradonmark Traditionellt

Rekommendationer om skyddsåtgärder har getts bl a i plan-
verkets rapport 59 och i byggforskningsrådets rapport R90.

Enkäten visar att

- 145 kommuner (52 % av 284) beaktar risken för höga radon-
dotterhalter vid bygglovprövning

- 132 kommuner (46 %) ger någon typ av information till den
byggande om risken för markradon

- i ca 70 % av ca 160 svarande kommuner utförs inga hus med
skyddsåtgärder mot radon och i ca 5 % utförs alla hus med
sådana åtgärder

- radondotterhalten inte uppnatts i någon färdig byggnad,
som uppförts med speciella radonskyddsåtgärder i 85 % av
129 svarande kommuner och uppmätts i alla sådana byggna-
der i 4 %

- husägaren har alltid eller ibland bekostat kontrollmät-
ningen i färdig byggnad i 22 kommuner av 74 svarande och
miljö- och hälsoskyddsnämnden i 44 kommuner

Uppmätta radondotterhalter har redovisats i 1165 nybyggda
hus i 52 kommuner (18 %) av 284 med följande resultat:

Ungefärlig Andel Andel
medelhalt större än större äo

70 Bq/nT 400 Bq/n»

Alla mätta hus

Icke radonskydds-
åtgärdade hus
(383 st)

Radonskyddade
hus (782 st)

46

81

30

Bq/m

Bq/m3

Bq/m3

11 %

20 %

6 %

1

2

0

,2 %

.6 %

.5 %

Detta kan jämföras med data från SSIs undersökning 1980-82:

50 Bq/m3 14 % 1 %



SSIs matningar gjordes pé ett representativt urval av 1975
Ars bostadsbestånd och Ar viktade med avseende på andel
bostadstyper och bostäder med olika byggnadsmaterial. De i
enkäten redovisade radondotterhalterna ar däremot inte
representativa för hela det nybyggda tillskottet av bostä-
der sedan 1981. Bl a torde halterna företrädesvis ha mätts
i hus där halterna misstänkts vara höga.

En bedömning baserad på tillgängligt enkätunderlag och
andra erfarenheter visar att medelhalten i den sedan 1981
nytillkommande bebyggelsen blir lägre än 1982 Ars medelhalt
(50 Bq/m ) i det svenska bostadsbeståndet. Planverket har
gissat att medelhalten.i den nya bebyggelsen skulle kunna
bli så låg som 25 Bq/m . Enkätsvaren antyder att en så låg
medelhalt inte torde nås. Förutsättningen för att medelhal-
ten skall kunna sänkas ytterligare är att markradonproble-
men uppmärksammas bättre an hittills.

Det har uppenbarligen varit svårt att utföra alla nybyggna-
der så att kravet på 70 Bq/m uppfylls. I 122 (11 %) av de
mätta byggnaderna har halten i färdig byggnad överskridit
70 Bq/m . I 14 st (1,2 %) har t«o m gränsvärdet 400 Bq/m
för sanitär olägenhet överskridits med högsta uppmätta
halten 6090 Bq/m . • -'-,

I 13 av de 122 hus som hade halter över 70 Bq/m har
Åtgärder vidtagits för att minska halten. Härav har två hus
haft halter över 400 S-̂ /rn . Enkäten säger inget om bygg-
nadsnämndens åtgärder vid överskridanden.

Enligt mätningar i experimenthus ökar oftast radondotter-
halten med tiden. Ytterligare studier beträffande de lång-
siktiga effekterna bör därför genomföras.

Resultaten visar på behovet av större insatser av många BN.

Vilken hjälp kan de drabbade få?

MHN skall i sin tillsynsverksamhet spåra hus med höga
radondotterhalter. 208 kommuner utför eller låter utföra
undersökningar eller mätningar då ägaren eller de boende
misstänker hög radondotterhalt inomhus och MHN anser miss-
tanken vara befogad. I alla kommuner ger oftast MHN råd om
åtgärder och uppgift på konsulter som utför mätningar. Det
synes som om det i många kommuner saknas firmor som har
tillräcklig kompetens inom radonområdet för att kunna utfö-
ra åtgärderna så att avsedd effekt uppnås.

Forskning

För en bättre förståelse för radonproblematiken krävs in-
satser på flera områden. För kunskap om problemets omfatt-
ning krävs kartläggningar av marken och bostadsbeståndet.
Det krävs forskning rörande byggtekniska Åtgärder. Vidare
krävs undersökningar för att konstatera om givna bestJLmei-
ser, rekommendationer och information haft avsedd effekt på
den samlade befolkningsdosen och på de höga radondotterhal-
terna. Sådana undersökningar baseras lämpligen på slumpur-
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val. En förutsättning for studierna och även for kommuner-
nas arbete Ar en god matteknik.

Studier inom dessa områden har pågått alltsedan radonprob-
lemet upptäcktes. Insatserna ökade betydligt i Sverige på
radonutredningens initiativ. I Sverige ligger vi kunskaps-
mässigt väl framme, främst pga att radonproblemet har ar så
stort och därför så angelaget även i fortsättningen.

En epidemiologisk studie planeras för att uppskatta risken
för lungcancer pga exponeringen för radondöttrar i bosta-
der. Besked om huruvida studien kan starta beräknas komina
till sommaren 1987. Hittills gjorda studier i bostader har
inte haft en uppläggning för att med säkerhet kunna bestäm-
ma riskens storlek. I Sverige ar förutsättningarna goda för
att göra en omfattande epidemiologisk studie, dels pga de
höga radondotterhalterna i bostader, dels pga det svenska
cancerregistret.

Epidemiologiska studier kan konstatera orsakssammanhang,
men inte förklara mekanismerna. För en närmare förståelse
för radonproblematiken kravs detaljerade kunskaper på par-
tikelnivå om hur radon och radondöttrarna upptrader.

Internationella laget och planer

Intresset för radon i bostader har ökat snabbt under de
senaste tio åren. Detta beror på att man har insett att det
kan finnas höga nivåer i de flesta lander samt att halso-
riskerna från radondotterexponering har kunnat uppskattas.

Den internationella strålskyddskommissionen (ICRP), de
nordiska strålskyddsmyndigheterna och en expertgrupp inom
världshälsoorganisationen (WHO) har kommit med rekommenda-
tioner om begränsning av radondotterhalten i befintliga och
nya bostader. Principerna och innebörden av rekommendatio-
nerna ar i stort desamma även om utformningen skiljer. I
alla tre rekommendationerna trycker-man på att åtgärder bör
vidtas vid nivåer över 100-200 Bq/m om åtgärderna ar
enkla. Nar åtgärderna ar mycket ingripande och kostsamma
rekommenderas åtgärder för radondotterhalter av storleks-
ordningen 400 Bq/m eller mer. Samtliga rekommenderar att
nya hus konstrueras så att radondotterhalten inte skall
överstiga 100 Bq/m .

Sverige var först med att införa generella restriktioner
för radondotterhalten och gammastrålningen i bostader.
Tidigare hade mycket stränga bestämmelser för speciella
fall införts i t ex USA och Canada. Rekommendationer och
bestämmelser i Europa för hela allmänheten ar i allmänhet
jämförbara med de svenska bestämmelserna. EG har dock ännu
inte enat sig om några rekommendationer. USA har heller
ännu inga officiellt antagna rekommendationer eller bestäm-
melser. Några organ i USA har dock rekommenderat nivåer som
ar mellan en femtedel och en tredjedel av den svenska
normen för befintliga hus.

Landsomfattande undersökningar av radon och radondöttrar



31

h?r utförts sillar pågår i 'nanga t binder. I de flesta lander
dir matningar har utförts nar n.n funnit att halterna ar
högre an väntat. Hittills har dock de nordiska länderna
s.örst andel hus med mycket hög» halter och även de högsta
landsmedelvärdena. Ino.T. en del tråden utanför Norden ar
dock nivåerna jämförbara med e'.ler högre an nivåerna i de
nordiska länderna.

Hälsorisker

Sol har bedömt att mellan 300 -:h 3000 lungcancerfall per
Lr .̂ ed ett «>est sannolikt vare- av 1100 fall per år kan
väntas från 19^0-t .̂ Pt i den s-enska befolkningen pga expo-
nering för radondöttrar i bostader. Cancerkomittén bedömde
att man kunde vänta mellan 10D och 1000 fall med ett mest
sannolikt varde av 300 'all per år. Risken för de indivi-
der, som bor flera tiotals år i en radondotterhalt av
tusentals Bq/m uppskattas till mer an 20 på 100 personer.
Nu diagnosticeras totalt 2600 lungcancerfall per år. Död-
ligheten ar hög.

Det behövs 15-40 år från exponeringens början till dess
skadan upptrader, den sk latenstiden. Det kan också före-
komma samverkanseffekter särskilt med rökning. Det kan inte
uteslutas att det också finns en risk för lungfunktionsska-
dor som lunginflammation efter långvarig exponering för de
högsta radondotternivåerna som man hittar i bostader i
Sverige (flera tusen Bq/m under många år).

Risken från den påverkbara delen av gamnastrålningen i
bostader ar avsevart lägre an risken från radondotterexpo-
neringen. Alla onödiga stråldoser bör dock begränsas vilket
kan göras vid nybyggnation.

I fig 12.5 (sid 104) jämförs årliga dödsfallsrisker från
radondotterexponering med dödsfallsrisker från annan strål-
ning och andra riskkällor. Det finns möjligheter att minska
strålningen i bostäder och därmed antalet cancerfall från
denna källa.

Kostnader, lån och bidrag

I samhällets Åtaganden ingår att spåra hus med höga radon-
dotterhalter samt att göra markundersökningar inför plan-
läggning av nybebyggelse. För små kommuner kan det vara
svårt att klara detta åtagande. I samhällets kostnader
ingår vidare kostnader för forskning, utveckling och infor-
mation.

Åtgärderna i enskilda hus skall bekostas av fastighetsäga-
ren och kan i många fall bli mycket kostsamma. Mellan 1980
och 1983 kunde fastighetsägaren få förmånliga lån, sk ra-
donlån. Räntebidrag kunde beviljas om kostnaderna översteg
25 000 kronor och lånen kunde göras helt eller delvis
amorteringsfria. Sedan 1984 gäller nya regler. Tilläggslån
lämnas om kostnaden för åtgärden överstiger husets ekono-
miska bärkraft. Ingen hänsyn tas till ägarens ekonomi,
vilket innebär att småhusägare med dålig ekonomi oftast
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inte kan komina ifråga för tillaggslån. För flerbostadshus
kan Även statligt räntestöd lör förbättring av bostadshus
samt bostadslån komma ifråga. Om tillräcklig säkerhet finns
kan banklån sökas. För småhusagaren kan dock råntor och
amorteringar vara omöjliga eller svåra att klara av.

Regeringsråtten har fastslagit sankt taxeringsvärde pga
förekomst av radon. Likaså har en del fastighetsägare sankt
fastighetens pris i förhållande till dess marknadsvärde pga
hög radondotterhalt.

Myndighetsregler, information och utbildning

Mål, ansvar och resultat

- att radonproblemen i bebyggelsen beaktas

Ansvaret härför har Plv och SoS samt kommunerna. Målgrup-
perna för befintliga hus är fastighetsägarna, brukarna
och MHN samt för planläggning och nybebyggelse byggherren
jämte hans konsulter och BN. Budskapet har ännu ej nått
alla berörda parter på ett effektivt sätt.

- att erforderiga myndighetsregler finns och dessutom till-
räcklig skriftlig information, så att kraven och rekom-
mendationerna i reglerna kan följas. Metodbeskrivningar
för mätningar finns, men behöver delvis förnyas och komp-
letteras. Arbete med metodbeskrivningar för markradon-
undersökningar pågår.

- att tillgängliga regler m m och kunskaper når fram till
berörda parter och praktiskt tillämpas av dem.

Brister föreligger när det gäller många fastighetsägare
och byggherrar, några MHN, många BN samt många konsulter
och byggare.

Behov av ytterligare skriftlig information

- Reviderad radonbroschyr till allmänheten
- Cirkulärbrev till kommuner om åtgärder i befintlig bebyg-
gelse och vid planläggning, ny- och ombyggnad (hösten
1987)

- Moderniserad, -samlad information till kommunaltjänstemän
och byggfackmän mfl om åtgärder i befintlig bebyggelse
och vid planläggning, ny- och ombyggnad (hösten 1987)

- Handledning beträffande markradonundersökningar (pågår)
- Reviderad BFR-rapport med utförliga uppgifter och skydds-
åtgärder vid ny- och ombyggnad (senast 1988)

- Reviderade och nya metodbeskrivningar beträffande mät-
ningar av radondotterhalten (snarast)

- Eventuellt tillkommer regler för auktorisering av mät-
firmor

Utbildning

Kommunförbundets länsavdelningar har genomfört ca 15 kurser
om radonproblem med ca 400 deltagare, varav många från MHN
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och få från BN. Statens miljOmedicinska laboratorium (SML)
och Bygginfo har genomfört ett fåtal kurser.

Ytterligare utbildning ar önskvärd för

- MHN, BN och deras tjänstemän (Kommunförbundet. Baseras på
ny skriftlig information)

- Matfirmor (SSI)
- Konsulter och byggare (Kursarrangörer inom byggområdet)

En strategi not radon

Det galler två strålskyddsproblem som måste angripas samti-
digt:

Befolkningsdos

Befolkningens risk för framtida lungcancerfall orsakad av
radondotterexponering kan halveras på lång sikt genom att
den genomsnittliga radondotterhalten i bostader 50 Bq/m
halveras.

Åtgärder: Generella

- Genom att få en fungerande ventilation i hus med dålig
luftomsättning. Halterna minskar då i hus av blåbetong
och i hus dar radon kommer från marken. Risker pga mögel
och rökning minskas samtidigt.

- Nya bostader skyddas mot markradon och ges god ventila-
tion. Detta skyddar även mot höga individdoser. Även om
markradonhalten ar hög kan hus byggas med lägre halter an
25 Bq/m utan nämnvärd fördyring med nuvarande kunskap
och teknik.

- Radonrisken bör beaktas vid all ombyggnad.

Individdrs

De som bor i hus med höga och extremt höga halter (400 -
18 000 Bq/m ) utsatts för stråldoser som ar 8 till 360
gånger högre an genomsnittet i Sverige. Det ger en klart
oacceptabel lungcancerrisk för individen och kan inte god-
tas inom halsoskydd och strålskydd.

Åtgärder: Specifika

- Bostader med höga radondotterhalter måste spåras upp.
Markförhållanden, byggnadssätt och ventilation ger led-
trådar.

- Radondotterhalterna minskas. Det finns byggtekniska meto-
der.

Med denna strategi kan radonproblemet minskas. Det finns
kunskaper och metoder. Takten beror på hur problemet prio-
riteras.



14

Orsaken till lur.gcas.cer är huvudsakligen rökning och radon
var för sig, och i samverkan.

Förslagen i det följande syftar till att minska såväl
befolkningsdos som individdos.

Förslag

- Generella åtgärder för att få ventilationen att fungera
pä avsett satt i hus dar luftomsättningen ar för låg
(kap 3).

- Identifiering av hus med höga radondotterhalter intensi-
fieras (kap 6).

- Risken för markradon beaktas vid allt nybyggande och
kontrollen av radondotterhalter i nya hus ökas (kap 5, 7
och 8).

- Det ekonomiska stödet till husägare i synnerhet för ni-
våer över 400 Bq/m bör ses över (kap 13).

- Lampliga åtgärder bör övervågas för att kommunerna skall
kunna genomföra sina åligganden i fråga om radon i hus
(avsnitt 13.1 och 13.2).

- Information och utbildning av kommunala förtroende- och
tjänsteman samt byggnadstekniska konsulter bör genomföras
(kap 14).

- Skriftlig information från centrala myndigheter till
kommunerna och byggfackmän bör uppdateras. Speciell in-
formation om åtgärder i hus med radondotterhalter i in-
tervallet 100-400 Bq/m bör ges ut. Broschyren till all-
mänheten bör uppdateras (kap 14).

- Forskning: Byggtekniska metoder finns för att minska
radondotterhalten inomhus, men nya metoder behöver ut-
vecklas och befintliga behöver följas upp med avseende på
beständighet och underhåll. Den planerade landsomfattande
epidemiologiska studien av sambandet lungcancer - radon-
dotterexponering i bostäder bör genomföras, (kap 6, 8
och 10).

- Metodbeskrivningar bör förnyas (kap 4).
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1 INLEDNING

Regeringen har givit statens strålskyddsinstitut i uppdrag
att i samråd med socialstyrelsen, statens planverk och
statens mät- och provråd utarbeta en lagesrapport om arbe-
tet med att minska riskerna med radon i bostÅder. Rapporten
skall bl a redovisa läget beträffande kommunernas spårning
av hus med hög radonhalt och den kommunala planläggningen
av mark och behandlingen av byggnadslov med hansyn till
eventuell radonförekomst. Myndigheterna skall i sitt arbete
samverka med svenska kommunförbundet. Uppdraget skall redo-
visas till regeringen före den 1 juni 1987.

Statens strålskyddsinstitut skall också efter samråd med
socialstyrelsen, statens planverk och statens mät- och
provråd utreda förutsättningarna för att införa ett aukto-
risationssystem för radonmätningar i bostäder och redovisa
uppdraget för regeringen före den 1 juni 1987. Oetta arbete
pågår och kommer att redovisas senast den 1 oktober 1987.

Att den alunskifferbaserade gasbetongen innehöll mer radium
än andra byggnadsmaterial och därmed avgav mer radon och
utsände mer gammastråln.rng än andra byggnadsmaterial kon-
staterades redan i slutet av 1940-talet och dokumenterades
1956 efter en omfattande undersökning. Den dåvarande strål-
skyddsmyndigheten ansåg sig dock inte kunna ingripa mot
materialet av följande skäl

- det fanns på den tiden inte några indikationer på att så
låga stråldoser som 3 mSv/år från gammastrålning kunde
medföra någon cancerrisk,

- tillämpad dosgräns för allmänheten från artificiell
strålning var 5 mSv/år och det fanns inte några rekommen-
dationer för att begränsa exponeringen från naturligt
radioaktiva ämnen,

- radonhalten visade sig bero mer på ventilationen än på
byggnadsmaterialet

- god ventilation ansågs som nödvändig av andra hygieniska
skäl.

- man hade ännu inte kunnat uppskatta storleken på san-
nolikheten för lungcancer vid radondotterexponering.

Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet informerade
strålskyddsinstitutet om riskerna med radon i bostäder. Vid
denna tid kunde man uppskatta storleken av risken för
lungcancer hos gruvarbetare som utsatts för rrdondotterex-
ponering i sitt arbete. Under 1970-talet tog strålskydds-
institutet kontakter med berörda centrala myndigheter och i
februari 1979 tillsattes radonutredningen med f d landshöv-
dingen Gunnar von Sydow som ensamutredare. En preliminär
rapport (Ds79) presenterades i maj 1979 som redovisade
läget och föreslog provisoriska gränsvärden för radon-
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dotterhalten och gammastrainingen i bostader. På grundval
av utredningens förslag beslutade statsmakterna (Prop80) om
bl a lånemöjligheter, bidrag till kommunerna och medel till
forskning. Vidare beslöt regeringen att principerna för
begränsning av exponeringen i bostader borde ligga till
grund för planverkets och socialstyrelsens gränsvärden och
rekommendationer. Dessa utfärdades under 1980.

Under 1980-talet utarbetade de centrala myndigheterna in-
formationsmaterial som underlag för kommunernas arbete samt
till allmänheten. Kurser och seminarier anordnades bade
centralt och regionalt.

Ar 1982 visade det sig att inflödet av markradon var orsa-
ken till de högsta radondotterhalterna i bostader med mark-
kontakt .

I januari 1983 överlämnades radonutredningens slutbetänkan-
de (SOU83) till regeringen. Utredningen föreslog bl a en
ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter. I det rege-
ringsbeslut (bilaga 1) i vilket strålskyddsinstitutet fick
i uppdrag att utarbeta en lagesrapport har också ansvars-
fördelningen mellan berörda myndigheter klargjorts.

Föreliggande lagesrapport redovisar bl a

- kommunernas arbete med att minska radonförekomsten i
bostader,

- aktuell bedömning av halsoriskerna,
- det internationella laget såväl för kartläggning av

radonförekomst i bostader som för gränsvärden och rekom-
mendationer.

- matteknik och markundersökningar bl a i syfte att bilda
bakgrund för ett eventuellt beslut om auktorisation av
matfirmor.

- kostnader, lån och bidrag, både de som galler i dag och
de som tidigare galit, samt erfarenheter av gällande
bestämmelser.

- nya forskningsresultat och de planer som föreligger.
Särskilt redovisas arbetet med planläggningen av en om-
fattande radonepidemiologisk studie baserad på cancerkom-
mitténs förslag. Socialstyrelsen ålades i regeringsbeslu-
tet att utreda förutsättningarna för en sådan studie
efter samråd med strålskyddsinstitutet och berörda
forskningsorgan.

En mycket viktig del av rapporten ar redovisningen av
kommunernas arbete med att minska radonförekomsten. För att
få underlag för en sådan redovisning utarbetade socialsty-
relsen, strålskyddsinstitutet, planverket och svenska kom-
munförbundet en enkät till kommunernas miljö- och hälso-
skyddsnämnder och byggnadsnämnder. Våren och sommaren 1986
sändes en provenkat till 15 kommuner. På grundval av svaren
justerades enkäten varefter den skickades till samtliga
kommuner med begäran om svar till den 20 januari 1987.
Uppdraget att behandla enkätsvaren har givits till Sveriges
Geologiska AB som samverkat med representanter från social-
styrelsen, planverket och strålskyddsinstitutet i sitt
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arbete. Resultatet av bearbetningen redovisas i en särskild
rapport som bilaggs lägesrapporten.

Olyckshändelsen i Tjernobyl har påtagligt inverkat på arbe-
tet med lägesrapporten. Intresset för radon i bostäder har
pga olyckshändelsen ökat generellt varav har följt ökade
krav på råd och information. Detta har i sin tur ökat
belastningen på tjänstemännen både på lokal och central
nivå. De flesta som arbetar med radonproblemet i bostäder
har också arbetat med problemen vid och uppföljningen av
nedfallet från Tjernobyl, vilket har medfört att rapporten
har fått utarbetas under mycket stark tidspress.

Ambitionen har varit att åstadkomma en rapport som speglar
läget på ett lättillgängligt sätt. Många frågor är dock så
komplicerade att det är svårt att enkelt beskriva dem.
Därför har slutet av inånga kapitel försetts med ett avsnitt
"Sammanfattning" som mycket kort sammanfattar kapitlet och
pekar på problemen. För den som önskar fördjupade kunskaper
hänvisas till en bifogad lista med rekommenderad litte-
ratur.
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2 ANSVARIGA MYNDIGHETER OCH INSTITUTIONER

2.1 Centralt

Frågor om strålrisker i byggnader faller inom flera olika
myndigheter6 och institutioners ansvars- och verksamhets-
områden.

- Statens strålskyddsinstitut (SSI) är central tillstånds-
och tillsynsmyndighet och har enligt strålskyddslagen
ansvaret för skydd mot joniserande och icke joniserande
strålning.

- Socialstyrelsen (SoS) Sr central tillsynsmyndighet enligt
hälsoskyddslagstiftningen och har inom sitt verksamhets-
område tillsynen över hälsoskyddet inomhus.

- Statens planverk (Plv) är central förvaltningsmyndighet
bl a för ärenden om plan- och byggnadsväsendet och ska
bl a meddela tillämpningsföreskrifter till byggnadsstad-
gan. Ny lagstiftning, planbyggnadslagen (PBL), trader i
kraft den 1 juli 1987.

- Statens mät- och provråd (MPR) är central förvaltnings-
myndighet för teknisk kontroll och mätteknik.

- Bostadsstyrelsen (BOS) svarar genom de lokala förmed-
lingsorganen för statliga lån för lån- och bidragsgivning
bl a till åtgärder mot höga radon- och radondotterhalter.

- Statens råd för byggnadsforskning (BFR) har till uppgift
att planera, initiera och finansiera forsknings- och
utvecklingsverksamhet inom byggnadsområdet.

- Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar bl a med
kartläggning av radioaktivitet i jord- och bergarter.

2.2 Regionalt

På regional nivå har länsstyrelserna ansvaret för bl a
plan- och byggnadsväsendet, miljöskydd och hälsoskydd.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och besvärsmyndighet
enligt hälsoskydds- och byggnadslagstiftningen.

2.3 Lokalt

I kommunerna har miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) enligt
hälsoskyddslagen ansvar för bl a inomhusmiljön. Nämnden
skall förebygga och har att bedöma om sanitär olägenhet
föreligger och i så fall rekommendera eller kräva åtgärder.
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I nämndens uppgifter ingår vidare information till allmän-
heten samt granskning av fysiska planer och av byggnads-
lovsärenden.

Byggnadsnämnden (BN) har enligt hittillsvarande bygglags-
tiftning svarat för den fysiska planläggningen inom kommu-
nen och för tillsyn av att ny- och ombyggnader utförs
enligt gällande lagar och bestämmelser. Enligt kommande PBL
har kommunen ansvaret för all planläggning nen BN torde i
•ånga kommuner få uppdrag att svara för detaljplanlägg-
ningen.

Kommunernas förmedlingsorgan för 6tatliga lån informerar om
och beviljar lån och räntestöd för hus med höga radonhalter
i vissa fall.

2.4 Arbetet i kommunerna

Det huvudsakliga arbetet «ed radon i bostäder utfördes
under 1979-81. De kommuner som fortsatt med spårnings- och
nätverksamhet i nämnvärd omfattning därefter

- ligger i eller nära Stockholmsregionen
- har stor del av bebyggelsen på markområden med känd hög

risk för radonavgång eller har en
- ambitiös miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Ambitionen i kommunen beror dock på om MHNs personal fått
politikerna intresserade av radonfrågan, eller om politi-
kerna själva visat intresse. Detta stöds av det faktum att
det finns kommuner i stockholmsregionen som inte ägnat
radonfrågan speciellt intresse, liksom att det också finns
kommuner med stor andel högriskmark som ändå inte arbetat
nämnvärt med radon i bostäder.

En översikt av markrauonförhållandena har tagits fram i 39%
av kommunerna. Det är dock inte alltid de kommuner som
undersökt radon i bostäder som arbetat med markradonfrågan.

2.5 Gällande bestämmelser och information från
myndigheterna

Strålskyddslagen 1950:110 ger strålskyddsinstitutet (SSI)
ansvaret för myndighetsfunktion vad avser skydd mot joni-
serande och icke joniserande strålning. SSIs verksamhets-
område regleras förutom av strålskyddslagen av instruktio-
nen för SSI (1976:481), strålskyddsförordningen (1958:652)
och ett flertal av SSI i sin författningssamling (SSIFS)
utgivna föreskrifter och allmänna råd. Ingen av dessa
författningar tar upp hälsoproblem i inomhusmiljö.

Regeringen har emellertid genom beslut den 19 december 1985
uppdragit åt institutet att ha det övergripande ansvaret
för att följa utvecklingen i fråga om strålning i bostäder,
inklusive riskbedömning och nätteknik.
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Förslag till en ny strålskyddslag (SOU 1985:58) har remiss-
behandlats och en proposition håller f n på att utarbetas.
X den nya lagen föreslås bl a att institutet får ansvar för
skydd av miljön sot skadlig inverkan av strålning.

BSlsoskyddslagen 1982:1080 anger socialstyrelsen (SoS) som
central tillsynsmyndighet. När det gäller strålning i
befintliga byggnader fir hälsoskyddslagstiftningen tillämp-
lig med länsstyrelsen som regional och HHN som lokal till-
synsmyndighet.

SoS har givit ut ett cirkulär (Dnr SNl-5032 168/78) beträf-
fande ventilation i bostäder. Däri anges att "mekaniskt
ventilationssystem skall hållas i drift samt skötas så att
det fungerar på avsett sätt. Självdragssystem skall hållas
i funktionsdugligt skick. "Syftet med cirkuläret var att om
möjligt sänka radondotterhalterna i bostäderna genom för-
bättrad ventilation".

SoS har också utgivit "kungörelse med råd och anvisningar
om åvgärder mot radon i bostäder" (SoS FS(M) 1980:71).
Enligt kungörelsen kan sanitär olägenhet redan föreligga
vid radonhalter inom intervallet 200-600 Bo/m . Råd och
vägledning vad avser MHNs arbete med radonfrågan ges också.

SoS cirkulär "Radon i bostäder" (SNI-1514:489/80) utgör ett
komplement till kungörelsen och ger mer detaljerad informa-
tion till MHN. Här anges också att sanitär olägenhet före-
ligger om radondotterhalten överstiger 400 Bq/m som års-
medelvärde.

SoS PH 37/83 "Radonspårning och -undersökning av bostäder"
innhåller information om hur nämnderna kan förbättra sin
spårnings- och mätningsverksamhet.

SoS meddelandeblad nr 28/84 "Radon i grundvatten" informe-
rar om sambandet mellan radon i hushållsvatten och radon i
inomhusluft, samt ger rekommendationer om radonhalt i
hushållsvatt^n.

Byggnadslagen (SFS 1947:385) och byggnadsstadgan (SFS
1959:612) är den lagstiftning som bemyndigar Plv att ge ut
svensk byggnorm (SBN). Den nya plan- och bygglagen, PBL,
kommer att ersätta både byggnadslagen och byggnadsstadgan.
PBL träder i kraft den 1 juli 1987. Den medför en decentra-
lisering från Plv till länsstyrelserna och från länsstyrel-
serna till kommunerna. SBN ersätts av nybyggnadsföreskrif-
ter. Dessa utfärdas »ed stöd av PBL och kominer att träda
ikraft samtidigt som PBL. En övergångstid om 1,5 år kommer
att tillämpas då antingen SBN 1980 eller nybyggnadsföre-
skrifterna får användas.

SBN 1980 anger för nybyggnad:

- att byggnadsmaterial med gammaindex eller radiumindex
högre än 1,0 inte får användas (31:143) (se be-
greppsförklaringar)
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- att gammastrålningen inomhus far vara högst 50 //R/h
(31:141) (0,50 fjSv/h)

- att radondotterhalten i inomhusluften får vara högst
70 Bq/m3 (36:41).

SBN 1980 ger vidare speciella föreskrifter för ombyggnad.

Planverket har i Aktuellt nr 4 1980 "Byggande på radioaktiv
»ark" meddelat byggnadsnämnderna hur undersökningar för
bedömning av strålning och radonavgång från mark bör ut-
föras.

Verket har också i skrivelsen "Kommunal energiplanering"
(Dnr S 3195/78) informerat kommunerna om vikten av samord-
ning av byggnadsnämndernas arbete med radonfrågan och
planeringen av energisparåtgärder.

Plv har i samarbete med SSI och SoS givit ut "Strålning i
byggnader" (rapport 54 1981). Denna ger en omfattande
information om olägenheterna med radon och om hur de kan
motverkas.

Plv har också givit ur rapport 59, 1982 "Radon-, planlägg-
ning, byggnadslov och skyddsåtgärder", som kompletterar
rapport nr 54, framför allt i plan- och byggnadslovsfrågor.
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3 FAKTORER SON BES"J4MER RADON- OCH GAMMANIVAER INOMHUS

Radon från marken sugs tillsammans med luft från jorden in
i inomhusluften genom hål och springor i bottenplatta eller
källarväggar, visat i figur 3.1. Radonet avgår också från
de byggnadsmaterial som innehåller sten, lera o d. I vissa
områden kan också vatten från djupborrade brunnar bidra
till radonhalten inomhus. Xven naturgas kan ge ett bidrag
men det är normalt utan praktisk betydelse.

Fig 3.1 Radon kan komina från marken, byggmaterial
och hushållsvattnet in i ett hus. I detta hus
saknas tilluftsdon.

Det kan finnas flera radonisotoper i luften t ex radon-219,
radon-220 (toron) och radon-222. Alla utom radon-222 Ar av
ingen eller liten betydelse för halsorisken. I det följande
behandlas därför endast radon-222.

Exponeringssituationen kan vara dels påverkbar, dels icke
styrbar. Vi kan inte påverka den normala strålningen fr&n
marken eller exponeringen för de radondöttrar som finns
utomhus. Det Är heller inte praktiskt genomförbart att
minska radondotterhalten eller gammastrålnivån inomhus till
de normalt förekommande nivåerna utomhus. Vi kan t ex inte
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avstå från att använda våra traditionella byggnadsmaterial
med normalt innehåll av radioaktiva ämnen. Däremot kan vi
välja byggnadsmaterial som inte har förhöjda halter av
naturligt radioaktiva ämnen, och vi kan bygga hus så att
markradonet inte kan tränga in i husen. Exponeringssitua-
tionen ar alltså i hög grad påverkbar men det går inte att
minska exponeringen till noll.

Radondotterhalten utomhus ar normalt mellan 1 och 5 Bq/m .
Gammastrålningsnivån utomhus i Sverige ar omkring 0.3
mSv/år. Stora variationer förekommer. Därtill kommer bidra-
get från den kosmiska strålningen, ca 0.3 mSv/år.

3.1 Mark

Marken innehåller uran-238 som sönderfaller till radium-226
med en halveringstid på 4.5 miljarder år, se figur 3.2.
Uran-238 har därför funnits sedan jorden skapades. Radium-
226 sönderfaller i sin tur till radon till hälften på 1600
år. Radongasen sönderfaller till radondöttrar som vi andas
in och som medför risker för skada (se avsnitt 13). Nar de
radioaktiva ämnena sönderfaller utsänder de joniserande
strålning som oftast består av gamma-, beta- och/e*ller
alfastrålning. Gammastrålningen ar en elektromagnetisk
strålning som t ex ljus eller röntgenstrålning. Energirik
gammastrålning kan tränga in i och genom människokroppen.
Betastrålning utgörs av elektroner som om den ar energirik
kan tränga in i vävnad, men har mindre betydelse för halso-
riskerna an gamma- och alfastrålning i samband med bostä-
der. Alfastrålning är relativt tunga partiklar, som endast
kan tränga genom vävnad till ett djup av delar av millime-
ter.

Den radonmängd som kommer in i en byggnad från marken beror
bl a på

- mängden radium i marken
- markens genon. -läpplighet
- undertrycket inomhus jämfört med jordluftens
- graden av markkontakt
- luftomsättning i huset

samt på byggnadens
- grundkonstruktion
- ventilationssystem

Från marken läcker det alltså in radioaktiv gas, radon, i
byggnader.

Fig 3.3 visar kända områden i Sverige där radiumhalten i
marken är högre än på andra områden. Genomsläppligheten i
marken är högre i t ex åsar som därför har en potentiellt
stor risk för alt det skall bli stort radoninflöde in i
husen. Åsarnas läge framgår av fig 3.4. Tabell 3.1 visar
storleksordningen av radonhalten i svenska jordarter.
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Fig 3.4. Karta som översiktligt visar lagen
för grusåsar och större isranddeltan (svarta)
samt områden med lera, silt eller sand (grått
raster). Observera att åsarnas bredd ar betyd-
ligt överdrivna. Efter Atlas över Sverige.
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Tabell 3.1 Normala halter av radon-222 i svenska jordarter,
uppmätta på 1 meters djup (Ak87).

Jordart

Morän, normal
Morän med granitiskt material
Morän med uranrikt granitiskt
material
Asgrus
Sand, silt
Lera
Jordarter som innehåller
alunskiffer

2 2 2Rn ,
(Bq/in

5 000 -
10 000 -

10 000 -
10 000 -
2 000 -

10 000 -

50 000 -

)

30
60

200
150
30
80

> 1

000
000

000
000

000
000

miljon

Radoninflodet från marken orsakar de högsta radondotterhal-
terna (tiotusentals Bq/m ) som uppmätts i Sverige och också
i andra länder t ex Canada, Finland och USA.

3.2 Byggnadsmaterial

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, nor-
malt i relativt små mängder. Ett undantag är den alunskif-
ferbaserade gasbetongen, den sk blåbetongen, som produce-
rades mellan 1929 och 1975. Blåbetong tillverkades av kalk
och alunskiffer. Alunskiffer innehåller högre mängder ra-
dium än normalt och avger mer radon än andra byggnadsma-
terial. Alunskiffer har varit påtänkt för uranframställ-
ning. I krossad form avger blåbetongen mer radon än från
väggelement och murstenar. Det medför att hus där krossad
blåbetong har använts som bjälklagsfyllning kan ha höga
radondotterhalter inomhus. Detsamma gäller rödfyr, som är
avfall från kalkbränning med alunskiffer. Rödfyr har också
använts som fyllning runt hus och hus har byggts på av-
fallshögar av rödfyr.

Ett annat undantag är betong i vilken man har använt bal-
lastmaterial med höga radiumhalter, t ex slagg från gruv-
hanteringen eller krossad granit från områden med mycket
höga radiumhalter. Sådan betong är dock mycket ovanlig. Ett
tredje undantag är gipsprodukter, i vilka man har använt
biprodukter från fosfatindustrin. I t ex Marocko och Flori-
da innehåller dessa höga radiumhalter. Sådana gipsprodukter
har dock inte producerats i Sverige och troligen heller
inte importerats för byggandamål.

Radiumhalten har son nämnts betydelse för hur mycket radon
som avgår från byggnadsmaterialet. Därtill är materialets
kemiska sammansättning och porositet av betydelse samt
ytbeläggningen både på in- och utsida. Ett exempel på bety-
delsen av den kemiska sammansättningen är kolaska som kan
användas i betong och som innehåller relativt mycket ra-
dium. Den färdiga betongen avger dock inte så mycket radon
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som man kunde ha väntat vid proportionalitet mellan radon-
avgång och radiuminnehåll.

Under érens lopp har användningen av byggnadsmaterialen
förändrats enligt fig 3.5. Även om luftomsättningen och
marken har stor betydelse för radonhalten inomhus. Ar bygg-
nadsmaterialen viktiga vilket framgår av fig 3.5. Produk-
tionen av byggnadsmaterial synes ha ett visst samband med
radonhalten i bostader under olika tidsperioder. Fig 3.5
illustrerar byggnadsmaterialets stora relativa betydelse
för radonhalten i flerbostadshus, där radonhalten från
matningar 1980-82 visade sig vara ca dubbelt så stor i
lagenheter byggda under 1960 och början av 1970-talen som i
lagenheter byggda under 1930-talet. Om blåbetongen inte
hade använts i de svenska bostaderna hade den genomsnitt-
liga radondotterhalten varit ca 30 % lägre.

3.3 Hushållsvatten

I en del områden innehåller grundvattnet höga radonkon-
centrationer. När vattnet använts i hushållet avgår större
delen av radonet till luften. För att uppskatta de radon-
dotterhalter i luften som kan erhållas från radon i hus-
hållsvatten kan följande tumregel användas: 1000 Bq radon
per liter vatten kan ge ett bidrag till inomhusluften med
100 Bq radondöttrar per m luft. Större delen av den
svenska befolkningen använder dock hushållsvatten med
mycket låga radonhalter.

3.4 Ventilationens betydelse

Oavsett varifrån radonet kommer så har luftomsättningen
stor betydelse. I svenska bostäder skall det alltid finnas
någon typ av ventilationssystem. Förr utgjordes ventila-
tionssystemet alltid av självdragsventilation (S-system)
som består av en eller flera ventilationsskorstenar där
luften sugs ut (frånluft) och möjlighet för luften att
komma in i huset (tilluft). Luften sugs ut med hjälp av
skillnaden mellan temperaturen inne och ute och på skillna-
der i vindtryck. Tidvis har det inte funnits några krav på
särskilda tilluftsdon utan luften förutsattes komma in
genom springor runt fönstren. När dessa tätas alltför om-
sorgsfullt fungerar inte längre ventilationssystemet på
avsett sätt. Exempel på tilluftsdon är ventiler av olika
slag och smala vädringsfönster.

Det finns olika typer av mekanisk ventilation: mekaniskt
frånluftssystem (F-system) och mekaniskt från- och till-
luftssystem (FT-system). Den senare utformas ofta med vär-
meåtervinning och kallas då FTX-system. För frånluftsventi-
lation finns samma problem med tilluften som med själv-
dragsventilationen. Från- och tilluftsventilationen skall
justeras så att endast ett litet undertryck uppkommer inom-
hus jämfört med utomhus. I verkligheten kan obalansen även
i detta fall vara mycket stor.
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Fig 3.5. Radonhalten i bostäder byggda under olika
tidsperioder matta 1980-82 (övre diagrammet) jämfört
med förändringar i produktionen av byggmaterial
(nedre diagrammet). Radondotterhalten är ungefär
hälften av angiven radonhalt (Mj84). Småhus vita
staplar. Lägenheter i flerbostadshus skuggade
staplar.
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SjSlvdragsventilation Är inte ovanligt i befintliga fler-
bostadshus Även om de flesta som byggs i dag utrustas med
mekanisk ventilation. Sjaivdragsventilation ar det vanli-
gaste i småhus ofta kompletterat med en spisflakt. Det är
först på senare år som småhus har byggts med mekanisk
ventilation.

När byggnadsmaterialet ar den största radonkällan ar radon-
halten i rummet omvänt proportionell mot luftomsättningen,
dvs n^r luftomsättningen minskas till hälften fördubblas
radonhalten. Det innebar att en ändring av en låg luftom-
sättning har en större betydelse ån en lika stor Ändring av
en hög luftomsättning. De extremt låga luftomsättningar som
man eftersträvade på 1970-talet medförde därför ofta en
fördubbling eller mer av radondotterhalten Även i bostader
utan markkontakt.

NAr radongasen kommer från marken genom otätheter har ven-
tilationen ännu större betydelse eftersom då också förhål-
landet mellan lufttrycket inomhus och i jordluften och
utomhus påverkar mängden radon som sugs in från marken.
Alla hus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation
har undertryck inomhus. Från- och tilluftsventilation kan
balanseras så att undertrycket blir litet. Däremot bör man
inte ha övertryck i ett hus pga av risk för fuktproblem i
väggarna. I detta fall kan alltså ändringar i ett ventila-
tionssystem såsom det en gång var tänkt, t ex minskning av
luftinflödet, medföra en ökning av radondotterhalten med en
faktor tio om det vill sig illa.

3.5 Byggnadsteknikens betydelse

Byggnadstekniken har stor betydelse för radondotterhalten
inomhus. För radoninflodet från marken är grundkonstruktio-
nen och dess utförande av avgörande betydelse. Hus på
plintar, fig 3.6a, ger inget radoninflöde alls om inget
hinder finns för luftväxlingen under huset. Krypgrund, fig
3.6b, kan anordnas så att radoninflodet från marken minime-
ras men mycket höga radonkoncentrationer förekommer om
ventilationen av krypgrunden hindras, bjälklaget inte är
tätt och det förekommer undertryck inomhus. Dessa förut-
sättningar för höga radondotterhalter förekommer tyvärr
alltför ofta. Platta på mark, fig 3.6c, hus med källare,
fig 3.6d, och suterränghus, fig 3.6e innebär stor markkon-
takt och kan därför i vissa fall ha ett stort radoninflöde
Även nar radonavgivningen från marken Ar normal för Sve-
rige.
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Fig 3.6. Olika typer av hus.

3.6 Förr - nu

De flesta undersökningar av radonhalten i bostader, i Sve-
rige och andra länder, har utförts under 1980-talet. En
viktig fråga speciellt i epidemiologiska undersökningar ar
om nivåerna har förändrats under år^ns lopp. Det finns
mycket starka indikationer på att radondotterhalten har
ökat som genomsnitt i de tempererade områdena i världen. I
början av 1950-talet utförde Hultqvist en undersökning av
gammastrålningen i ca 1300 bostäder i mellansverige och av
radonhalten i ca 300 av dessa i fyra mellansvenska städer
(Hu56). Dessa resultat har jämförts med resultaten från
1980 års undersökning genom beräkning av medelvärden för de
fyra kommuner som undersöktes på 1950-talet. Resultaten
illustreras i fig 3.7. Medelvärdena viktade för andelen hus
av olika byggnadsmaterial var ca sex gånger högre på 1980-
talet än på 1950-talet. Det viktade medelvärdet för radon-
dotterhalten från 1980-talet för de fyra kommunerna var 80
Bq/m och landsmedelvärdet 50 Bq/m vilket kan jämföras med
resultatet för de fyra kommunerna från 1950-talet 12 Bq/m .
Det har också gjorts andra jämförelser i de svenska mate-
rialen och alla stöder hypotesen att det har varit en
ökning. Däremot är det osäkert hur den genomsnittliga ra-
donhalten har ökat med tiden och hur stor den är.
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Fig 3.7. En jämförelse mellan medelvärdena
för radondotterhalten från undersökningen
1955-56 i bostäder byggda före 1946 och frén
undersökningen 1980-82 i bostäder byggda
före 1976 för olika byggmaterial och för de
viktade medelvärdena för fyra mellansvenska
kommuner. Intervallmarkeringen avser lägsta
och högsta uppmätta värde.

Denna ökning beror på flera faktorer

- Produktionen av blåbetong ökade under perioden så att
omkring 10 % av bostäderna år 1975 innehöll detta mate-
rial till en väsentlig del.

- Medelaktiviteten i blåbetongen ökade under perioden.
- Luftomsättningen minskade under perioden till ungefär
hälften.

• Undertrycket inomhus ökade pga minskning av inflödet av
utomhusluft i många bostäder med ökat radoninflöde från
marken som följd. Inflödet minskas bl a genom att husen
ofta tätas v#l ovan mark, t ex vid fönster och dörrar,
men inte mot marken.
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Förändringar av byggkonstruktionen kan ha orsakat ökat
radoninflöde från marken.
Vissa hus saknar tilluftsdon, framför allt de som ar
byggda under 1960-talet. Det kan medföra ökat undertryck
och därmed ökat radoninflöde från marken.
En byggnad förändras med tiden, bl a kan sprickor uppstå.
Dricksvatten från grundvatten*: akter kan ha ökat bidraget
till radondotterhalten inomhus pga de många djupborrade
brunnar som borrades under perioden.

3.7 GammastråIning

Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i marken och i
byggnadsmaterialet sänder ut gammastrålning. Den är i lik-
het med ljuset en elektromagnetisk strålning men mer ener-
girik så att den kan tränga in i människokroppen där den
joniserar vävnaden.

Gammastrålnivån varierar mellan bostäderna, se fig 3.8, och
kan ock«=å variera inom en bostad efter vilket byggnadsmate-
rial som använts. Stråldosen från gammastrålningen inomhus
beräknas till 0.65 mSv/år i genomsnitt för den svenska
befolkningen. Denna beräkning är baserad på mätningar i ett
slumpvis urval av svenska bostäder i 1975 års bostads-
bestånd (Mj81). Landsmedelvärdet för 1950 års bostadsbe-
stånd har beräknats till 0.4 mSv/år på grundval av under-
sökningen av gammastrålningen från 1950-talet (Hu56). ök-
ningen av landsmedelvärdet från 0.4 till 0.65 mSv/år har
orsakats av den ökade användningen av blåbetong. Även den
ökade användningen av andra stenbaserade material framför
allt i flerbostadshus har bidragit till en ökad gammastrål-
ningsnivå inomhus.
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Fig 3.8. Gammastrdlningen i bostader. Medel-
värden för respektive bostad undersökt i en
landsomfattande studie av bostader byggda
före 1976 (1335 bostader) (Mj81). Gonader Är
könskörtlar. Stråldosen i dessa Ar ungeffir
densamma som i hela kroppen.
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3.8 Sammanfattning

De högsta radondotterhalterna inomhus orsakas av markradon.
Den jämfört med många andra lander relativt höga genom-
snittliga radondotterhalten i svenska bostader kommer från
såväl mark som byggnadsmaterial. Hushållsvattnet kan endast
i undantagsfall ensamt ge höga radondotterhalter inomhus.

En bidragande orsak till höga radondotterhalter inomhus är
olämpligt anordnad ventilation. Luftomsättningen har stor
betydelse oavsett varifrån radonet kommer. När marken är
den huvudsakliga radonkällan har dessutom lufttrycket inom-
hus jämfört med ute och i jordluften stor betydelse. När
det dessutom finns otätheter mot marken sugs stora mängder
jordluft med radon in. Det är oftast lätt att förbättra
ventilationen. En förbättring av nuvarande oftast dåliga
luftomsättning skulle bidra till minskning av radondotter-
exponeringen av befolkningen och dessutom minska risken för
inånga andra luftföroreningar inomhus.

Medelvärdet för radondotterhalten i 1975 års bostadsbe-
stånd, undersökt 1980-82, har beräknats till 50 Bq/m . Fig
3.9 visar att spridningen är mycket stor mellan bostäderna
och att radondotterhalterna i småhus i genomsnitt är högre
än i flerbostadshus. Hälften av Sveriges befolkning beräk-
nas bo i bostäder med mindre än 30 Bq/m . 40 000 bostäder
beräknas ha mer än 400 Bq/m och 350 000 mer än 100 Bq/m .
Dessa beräkningar är baserade på en undersökning 1980-82 av
ett slumpvis urval av 1975 års bostadsbestånd (Mj84). 512
bostäder undersöktes av ett urval på 752. Det fanns 3,5
miljoner bostäder i 1975 års bostadsbestånd fördelade på ca
1,5 miljoner småhus och ca 2 miljoner lägenheter i fler-
bostadshus.

Vi utsätts för stråldoser frén många källor, vilket il-
lustreras i fig 3.10. För stråldosen från radonexponering
har faktorn 0.076 mSv/Bq år m använts. Detta ger ett sken
av exakthet som inte har någon motsvarighet i verkligheten
se avsnitt 12.4.
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Fig 3.9. Radonhalten i bostäder. Medelvärden för res-
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Undersökningen utfördes 1980-82 (Mj84).
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4 NATTEKNIK OCH MARKUNDERSÖKHINGAR

Det behövs olika typer av matningar som underlag för att
komma tillrätta med problemet radon i bostäder. De mest
resurskravande är bestämningar av halten av radondöttrar 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 områ-
den och mätning av gammastrålningen. En gammamätare är
värdefull bl a för att bedöma om radongasen huvudsakligen
kommer från byggnadsmaterialet. Det gar att bedöma om vatt-
net från djupborrade brunnar innehåller mycket höga radon-
halter genom att mäta mot hydroforen med en gammamätare.
Man kan också vid behov utesluta höga radiumhalter i grus
och makadam genom att mäta gammastrålningen från materia-
let. Vid besiktning av byggnads- och planområden behövs
gammamätare för att kontrollera gammastrålningen från jord-
lager och berggrund.

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

Eftersom syftet kan vara olika, varierar också kraven p«å
noggrannheten i mätningen. Osäkerheten i årsmedelvärdet av
RnD-halten i bostäder beror huvudsakligen på

- variationerna i halten med väder och boendevanor,
- felet p g a ofullkomligheter hos instrumenten,
- val av mätpunkt
- den verkliga variationen i den faktor (F-faktorn) som

schablonmässigt sätts till 0,5 för att beräkna halten av
radondöttrar ur en radonmätning, dvs förhållandet mellan
halten av radondöttrar och radon sätts till 1:2.

Osäkerheten i en markbedömning är ännu svårare att uppskat-
ta. En sådan bedömning grundas oftast på mätningar av
radonhalten i jordluften, ganunaspektrometriska mätningar
och geologisk bedömning.

Gränsvärdena i Sverige är satta för radondotterhalten i
inomhusluften vilken har en större koppling till hälsoris-
kerna än halten av radongas. I andra länder t ex i Finland,
har gränsvärdena satts med avseende på halten av radongas
bl a med motiveringen att det är oftast den som mäts.
Rekommendationerna i de flesta länder avser dock radondot-
terhal en. I Sverige godtas såväl mätningar av radongas som
av radondöttrar. Variationen i den ovan nämnda F-faktorn
tas av många som en orsak till att det i Sverige skulle
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vara bättre att mata radondotterhalten i luften direkt
istället för att rr.ata halten av radongas, som kan göras med
enklare mätdon. Så Ar dock inte alltid fallet pga de många
felkällor som finns.

För mätning av både radondotterhalt och halten av radongas
är placeringen av matdonen i bostaden och i rummet av stor
betydelse. I småhus är ofta radondotterhalten högre i käl-
laren än i bottenvåningen, som i sin tur kan ha högre halt
fln övervåningen. I både småhus och flerbostadshus kan ra-
dondotterhalten variera mellan rum som hålls stängda vilket
beror på att rummen kan ha olika byggmaterial och luftom-
sättning. Xven matplatsen i rummet bör väljas med omsorg
eftersom radonhalten och i synnerhet radondotterhalten kan
vara t ex lägre nära tilluftsventiler.

Gränsvärdena avser årsgenomsnitt. Det bästa vore att mäta
under ett helt år vilket också görs i en del länder. Det
finns dock flera skäl som talar mot detta.

- Har husen mycket höga halter (flera tusen Bq/m ) är det
ur hälsosynpunkt olämpligt att vänta ett år på mätresul-
taten.

- Man vinner inte så mycket i noggrannhet som man skulle
kunna tro. Denna osäkerhet håller på att undersökas av
SSI.

- Det är opraktiskt och ibland omöjligt att vänta ett helt
år på mätresultaten.

- Det är inte säkert att just mätaret är representativt
eftersom både boendevanor och väderförhållanden påverkar
radondotterhalten.

Tolkningen av mätresultaten är därför en väsentlig del i en
radondotterundersökning av en bostad.

Ännu större krav på tolkning av mätresultat ställer en
bedömning av risken för radon från mark vid nybyggnation.
En god bedömning bygger på erfarenhet och väl utförda
undersökningar. Liksom vid mätningar av radondotterhalten i
inomhusluft beror valet av undersökningsmetod på syftet med
undersökningen men också på önskad grad av detaljering, be-
fintligt underlagsmaterial, hur komplexa förhållandena är,
om grundläggningen skall ske på jord eller berg osv.

Det är inte vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt att
bestämma radonrisken genom att mäta radonhalten i jordluf-
ten i många punkter inom större områden.

översiktliga undersökningar av markradonrisk grundas på
befintligt material. Med utgångspunkt från dessa görs rik-
tade fältbesiktningar. Kontroll av de geologiska förhål-
landena och av berggrundens och jordlagrens innehåll av
radioaktiva ämnen utgör grundval för beslut om eventuella
gammamätningår och bestämningar av radiumhalten i jordlager
och berggrund. Statens geologiska AB (SGAB) och statens
geotekniska institut (SGI) har på medel från BFR utarbetat
en omfattande beskrivning av hur man bäst utför markradon-
undersökningar och de parametrar som har betydelse för den
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radondotterhalt inomhus som är följden av att radon tränger
in i husen från marken (Ak87).

4.1 Olika typer av mätinstrument

De vanligaste matdonen som används av kommunerna för radon-
dotterbestäirning har hittills varit spårfilm. Spårfilmen
påverkas av alfapartiklarna från radongasen och radon-
döttrarna. Efter framkallning raknäs spåren cch radon-
dotterhalten kan beräknas. Öppna spårfilmer från Terradex
användes mycket i början av 1980-talet men visade sig över-
skatta radondotterhalten i vissa fall och tillverkas därför
inte längre. Spårfilmen från Lund har däremot visat sig
systematiskt underskatta radondotterhalten. Numera tillhan-
dahålls spårfilmsdetektorer av tillfredsställande kvalitet.
Dessa är vanligen av en typ som mäter radonhalt och där
filmen är monterad i en kopp med filter.

Fördelen med spårfilmsmetoden är att den är enkel och
billig. En annan fördel är att man kan mäta under långa
tidsperioder - tre månader till ett år. En nackdel däremot
är att mätresultaten vanligei» erhålles tidigast tre månader
från det att mätningen påbörjats. Mätningar har dock ut-
förts under 1 månad bl a i flera kommuner. En annan nackdel
är att de flesta tillgängliga spårfilmer ger en relativt
stor onoggrannhet i mätresultatet och har en lägsta mätbara
radondotterhalt i området 30 - 100 Bq/m .

De tidiga mätningarna med öppen spårfilm gav som nämnts
stora fel i mätresultatet (i 83-05). Denna spårfilm har
dock haft ett stort värde för att spåra hus med höga radon-
dotterhalter mot bakgrund av att det vid denna tid inte
fanns andra matdon för storskalig användning kommersiellt
tillgängliga. Resultaten har använts i föreliggande rapport
tillsammans med resultaten från andra mätmetoder.

Koldosor är burkar med aktiverat kol som binder radongas.
Efter exponering i en bostad kan gammastrålningen från
radondöttrarna som bildats av den adsoberade radongasen
mätas och radonhalten beräknas. Nackdelen är att den typ
som tillhandahålls i Sverige inte "minns" radonhalten
längre än tre till fyra dagar. Exponering bör därför göras
under högst en vecka. Den korta exponeringstiden är en
nackdel med hänsyn till noggrannheten i årsmedelvärdet men
en fördel med hänsyn till att mätresultat erhålls så
snabbt. Metoden är billig och enkel att hantera och mätnog-
grannheten stor. Andra typer av kol^osor finns med en
termoluminiscensdosimeter (TLD) placerad i kolet. För såda-
na koldosor kan mättiden väljas till en månad eller mer.

S k TLD-instrument (TLD • termoluminiscensdosimeter) är
passiva integrerande radonmonitorer. De består av en kam-
mare med en detektor. Radongasen diffunderar in i kammaren.
Gasen sönderfaller till radondöttrar och dessa dras till
detektorn med hjälp av ett elektriskt fält. Detektorn av-
läses på laboratorium och radonhalten beräknas. Fördelarna
med denna metod är att den rätt hanterad är mycket tillför-
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litlig och att man kan mata ned till 10 Bq/m med god
noggrannhet. Exponeringstiden kan vara mellan en och fyra
veckor. En nackdel är att instrumentet måste hanteras om-
sorgsfullt för att ge tillförlitliga värden.

Radonmonitor utgörs av en kammare med en halvledardetektor
för alfastrålning. Luften diffunderar eller pumpas för
snabbmatning in i kammaren via ett filter, som hindrar
radondöttrarna att komma in i kammaren. I kammaren sönder-
faller radongasen till radondöttrar och dessa dras till
detektorn med hjälp av ett elektriskt falt (jämför TLD-
instrument). Halten av radongas erhålls i ett fönster och/
eller på en räkneremsa dar matvärden redovisas med förvalda
tidsintervall t ex en gång per timme eller var femte minut
vid snabbmatninc,.

Integrerande filtermatare för radondotterhalt är en mer
komplicerad apparat. Luft sugs kontinuerligt genom ett
filter. En detektor ar placerad nära filtret och mäter
strålningen från detta. Från denna typ av radondcttermatare
kan man få såväl integrerad radondotterhalt under valfri
tid som en kontinuerlig utskrift. Matning görs oftast under
ett dygn och med hjälp av den kontinuerliga utskriften kan
man vid stora variationer bedöma om de lämnade instruk-
tionerna om att mata under eldningssäsongen nar det inte är
extremt kallt eller blåsigt och att icke vädra, icke anvä -
da spisfläkt och att icke dammsuga före och under matningen
har följts.

Momentana filtermatare suger lufn under en viss tid, t ex 5
min, varefter antalet alfapartiklar från filtret mats med
en alfadetektor. Samma instruktioner som för integrerande
filtermatare galler. Denna typ av matning används även
tillsammans med matning av radongasen och genom act jämföra
dessa mätresultat kan man dra slutsatser om huset har
vädrats före matningen. Om instxuktionerna följts fås en
noggrannhet i årsmedelvärdet som är ungefär densamma som
vid en veckas mätningar under vanliga levnadsförhållanden.

4.2 Kommunernas och allmänhetens matbehov

Syftet med kommunernas mätningar av radondotterhalten i
inomhusluften är att spåra bostäder med höga halter och på
grundval av matresultaten besluta om sanitär olägenhet samt
att få underlag för att avgöra om byggnormens krav har
uppfyllts. Detta behandlas mer ingående i avsnitt 4.4.

En del kommuner har köpt egen utrustning för sin mat-
verksamhet. För många är det bättre att köpa mättjänster.
För markbedömning är det nästan alltid bäst att anlita
konsulter eftersom det vid bedömningen krävs kunskaper i
geologi och geofysik.

Det är numera inte ovanligt att mäta radondotterhalten före
ett husköp. Radondotterhalten kan påverka värdet på huset
och taxeringsvärdet (se avsnitt 8.3). Flera mätfirmor har i
första hand denna kategori som kundkrets. Människor kan
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också vilja ha en matning utförd för att försäkra sig om
att nivåerna är acceptabla i sin egen bostad. De kan då
vanda sig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i den
egna kommunen. Förvaltningen har dock inte någon skyldighet
att mäta eftersom de måste prioritera sina matinsatser så
att de mest utsatta husen om möjligt spåras först. Några
kan också föredra att anlita en privat matfirma eftersom
mätresultaten då inte är offentliga.

4.3 Metodbeskrivningar och kalibreringar

Av det föregående framgår att det är väsentligt att det
finns metodbeskrivningar för godtagbara metoder kopplade
till syftet med mätningen. Metodbeskrivningar har tidigare
utarbetats av statens provningsanstalt efter samråd med
SSI, Plv och SoS. Enligt direktiv i regeringsbrevet från
december 1985 skall SSI i avvaktan på frågan om auktorisa-
tion godkänna metodbeskrivningar för de mätmetoder som
används för att bestämma radondotterhalten i bostader var-
vid SSI skall samråda med socialstyrelsen, statens planverk
och statens mät- och provråd. Detta arbete har försenats
pga den stora arbetsbelastningen i uppföljningen efter
olyckshändelsen i Tjernobyl.

För bestämning av radon och radondotterhalten i luft finns
metodbeskrivningar för öppen spårfilm, momentana filtermä-
tare, TLD-instrument och koldosor. En del av dessa beskriv-
ningar behöver revideras. En del nya metoder har tillkommit
varför nya metodbeskrivningar behöver arbetas fram. Dess-
utom finns metodbeskrivningar för att bestämma gamma- och
radiumindex i prover på laboratorier och direkt i fält samt
för att bestämma gammastrålnivån i bostäder.

När mätningarna t ex skall utgöra underlag för beslut om
sanitär olägenhet eller att byggnormens krav är uppfyllda
är det nödvändigt att kalibrering av instrumenten sker
regelbundet. SSI har bl a radonrum för kalibrering av
instrument för radon och radondotterhalt i luft. SGAB har
på uppdrag av SSI uppfört en anläggning för kalibrering av
instrument för markmätningar, som har rönt ett stort inter-
nationellt intresse.

Som har nämnts tidigare används många olika typer av in-
strument. Genom jämförande mätningar har man funnit att det
inte finns skäl att befara att mätresultaten från olika
typer av metoder skulle skilja sig signifikant från var-
andra. Av praktiska skäl kan man dock överväga om de for-
mella kraven på bostaden skulle kopplas till ett fåtal
mätmetoder.

4.4 Auktorisation

SSI fick också i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att införa ett auktorisationssystem för radonmätningar i
bostäder efter samråd med socialstyrelsen (SoS), statens
planverk (Plv) och statens mät- och provråd (MPR). Auktori
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sation av laboratorier innebår en bekräftelse på att labo-
ratoriet har de personella förutsättningarna och den ut-
rustning som fordras för att. mät- eller provningsresultaten
skall vara tillförlitliga. Den fortlöpande tillsynen över
de auktoriserade skall säkerställa att verksamheten drivs
på rätt sätt, att utrustningen kalibreras planenligt, att
fastställda mät- och provningsmetoder används m m .

Frågan om auktorisation behandlas av en arbetsgrupp med
Lennart Lindborg, SSI, som ansvarig. Resultatet kommer att
framläggas i en särskild rapport före i oktober 1987.

Nuvarande Möjligheter

För närvarande erbjuds mätfirmor, institutioner och miljö-
och hälsoskyddsnämnder att kontrollera kalibreringen av sin
mätutrustning i SSls radonrum mot avgift. Mätfirmor mfl
förutsätts ha kalibrerat sina instrument med hjälp av något
referensmaterial före kontrollen i SSls radonrum. SSI ger
ut ett informationsblad med namnen på de firmor som på
detta sätt testat sin kalibrering (i86-02). Detta skickas
bl a till alla miljö- och hälsoskyddsnämnder och uppdateras
regelbundet. SSI anser det önskvärt med en kontroll årli-
gen. Under 1986 kontrollerade ca 20 mätfirmor m fl sina
kalibreringar hos SSI. De instrument som används av matfir-
morna bygger på olika fysikaliska principer. Mätfirmorna m
fl begär därför både momentana mätningar under standardise-
rade förhållanden, kontinuerliga mätningar och mätningar
under särskilda betingelser. De flesta mätfirmor synes ha
ambitionen att göra ett bra arbete.

SSI har två radonrum med möjlighet att variera radon- och
radondotterhalten, luftomsättningen, partikelhalten, tempe-
raturen m m. Radonhalten mäts kontinuerligt och radondot-
terhalten intermittent med arbetsnormaler som kalibreras
mot SSls normaler. Dessa normaler jämförs med normaler i
andra länder bl a i regi av OECD/NEA.

För närvarande finns ingen auktorisation för mätfirmor,
endast en möjlighet för dem att kontrollera sin kalibrering
och för kunderna att få veta om firmorna har besökt SSls
radonrum. Det finns ingen garanti för hur mätningarna ut-
förs på fältet eller kvalitén på mätningarna.

4.5 Sammanfattning

Det behövs flera olika typer av mätningar för att utreda
problemet med radon i bostäder. Syftet med mätningarna har
betydelse för hur de skall utföras och därmed också kraven
på noggrannheten. Tolkningen av mätresultaten är en vä-
sentlig del i en radondotterundersökning av en bostad. Ännu
större krav på tolkningen ställer en bedömning av radon-
risken i ett obebyggt område som den kommer att vara efter
det att området har bebyggts.

Syftet med kommunernas mätningar av radondotterhalten i
inomhusluften är att spåra bostäder med höga halter och på
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grundval av mätresultaten besluta om sanitär olagenhet samt
att fä underlag för beslut om byggnormens krav har upp-
fyllts. Mätresultat från flera olika metoder baserade på
olika fysikaliska principer godtas för närvarande som un-
derlag för formella beslut. En del kommuner har inköpt egen
utrustning för sin matverksamhet. För andra är det bättre
att köpa mattjanster. För markradonbedömningar ar det näs-
tan alltid bast att anlita konsulter eftersom det vid
bedömningen kravs kunskaper i geologi och geofysik. I vissa
fall kan kompetensen hos anlitade konsulter ifrågasattas
t o m så att vissa undersökningar visat sig vara totalt
värdelösa.

Allmänheten kan ha behov av matningar dels vid husköp, dels
för att försäkra sig om att radondotternivån i bostaden ar
acceptabel.

Metodbeskrivningar har tidigare godkänts av statens prov-
ningsanstalt (SP) efter samråd med SSI, Plv och SoS. Sedan
1986 skall SSI godkänna metodbeskrivningar och skall då
samråda med socialstyrelsen, statens planverk och statens
mat- och provråd. Arbetet har försenats pga olyckshändelsen
i Tjernobyl.

I regeringsuppdraget ingick att utreda förutsättningarna
för att införa ett auktorisationssystem för radon och ra-
dondottermatningar i bostader. Frågan om auktorisation
utreds för närvarande och kommer att framläggas i en sepa-
rat rapport före 1 oktober 1987. F n erbjuds mätfirmor,
institutioner och kommuner att mot avgift kontrollera ka-
libreringen av sina instrument i SSIs radonrum. Där är
radon och radondotterhalten spårbar till SSIs normal som i
sin tur indirekt har jämförts med normalen i andra länder.
Någon internationell normal finns ännu inte. SSI ger ut en
lista över namnen på de som utnyttjat möjligheten. De
flesta mätfirmor synes ha ambitionen att göra ett bra
arbete.
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5 ÖVERSIKTLIGA KARTLÄGGNINGAR AV MARKRADON OCH
MARKSTRALNING

Syftet med översiktliga kartläggningar är att få en upp-
fattning om risken för radonavgång från marken vid såväl
planläggning och nybyggnad som vid spårning av befintliga
bostäder o d med höga radondotterhalter inomhus. Vid ny-
byggnad blir ett tillrättaläggande i efterhand nästan all-
tid avsevärt dyrare än om hänsyn hade tagits till markra-
donrisken från början d v s vid projektering och uppföran-
det av en byggnad.

Redan när Radonutredningen startade sitt arbete 1979 stod
det klart att radon från marken skulle kunna utgöra ett
stort problem. Den forskning om markradon som utredningen
initierade klarlade sambandet mellan radon i mark och hög
radondotterhalt inomhus (An83). Radonhalten i luften i
jordens porer är alltid så hög, mer än 5000 Bq/m , att den
kan orsaka höga radondotterhalter inomhus. Detta under
förutsättning att en tillräcklig mängd jordluft tränger in
i huset genom otätheter i grundkonstruktionen. Därav följer
att i nästan all mark i Sverige är radonhalten i jordluften
tillräckligt hög för att kunna orsaka oacceptabelt höga
radondotterhalter inomhus. För en del marktyper t ex alun-
skiffer, vissa graniter och grusåsar är risken för radonin-
trängning extra stor, (se avsnitt 3.1). All mark kan dock
bebyggas om lämpliga skyddsåtgärder vidtas (se kapitel 8).

5.1 Nuvarande rekommendationer

I planverkets rapport 54, 1981, som utarbetades i samarbete
med SoS och SSI gavs vissa rekommendationer om markradon
och markstrålning. Med hänsyn till upptäckten av åsarnas
betydelse 1981 utgav SoS och Plv 1982 ny information om
markradonproblemen.

SoS föreslår i PM 37/83 (SoS83) att kommunerna skaffar sig
en översikt beträffande markradonförhéllandena inom kommu-
nen som underlag för uppspårning av hus med höga radondot-
terhalter orsakade av markradon.

Planverket föreslår i rapport 59 att kommunerna skaffar sig
sådana översikter som underlag för planläggning (se kapitel
7) och bygglovsprövning (se kapitel 8).

Planverket har sedan 1982 rekommenderat att varje kommun
bildar sig en uppfattning om markradonförhållandena inom
kommunen (se planverkets rapport nr 59, 1982). I första
hand bör förhållandena inom större områden med tät bebyg-
gelse och områden som planeras för bebyggelse klarläggas.
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Kommunen bör redovisa markförhållandena i en översikt,
vilken bör tas fram i samråd med geologisk sakkunskap. En
översiktlig indelning av marken inom kommunen kan ofta
göras med ledning av geologiskt kartmaterial och översikt-
liga undersökningar av markens innehåll av radioaktiva
Ämnen, översikten kan grunda sig på i kommunen redan fram-
taget bedömningsunderlag i form av bl a GEO-strålningskar-
tor, flygmatningar av strålningen från markens radioaktivi-
tet och uppmätta radondotterhalter i befintliga bostader.
översikterna brukar benämnas radonriskkartor.

Vid en översiktlig klassning av markområden med radonrisk
föreslår planverket i sin rapport nr 59 följande indelning:

- högriskområden, ca 10 % av Sveriges yta
- normalriskområden, ca 70 % "
- lågriskområden, ca 20 % "

Denna grova uppskattning av andelen av olika typområden
gjordes 1982 och avser hela Sveriges yta. Denna fördelning
av mark på olika risktyper skall ej förväxlas med den mark
som ar bebyggd, som troligen omfattar något större andel
hög- och lågriskområden.

Vid mer detaljerade undersökningar och inför byggande re-
kommenderar planverket i rapport 59 följande indelning, som
ar kombinerad med skyddsåtgärder mot markradon:

- högradonmark radonsäkert byggnadsutförande
- normalradonmark radonskyddande "
- lågradonmark traditionellt "

Den översiktliga indelningen ar endast att betrakta som en
grov uppskattning och någon exakt gransdragning mellan de
olika områdena med radonrisk kan inte göras. Kompletterande
information som underlag för översikter och radonriskkartor
kommer att redovisas av Plv och i en BFR rapport (Ak87), se
kapitel 14.

Hur pålitliga de översiktliga kartläggningarna verkligen ar
vet vi inte särskilt mycket om, eftersom det endast finns
relativt få matningar av radondotterhalten i nybyggda hus.
Av enkäten ställda till landets kommuner kan viss upplys-
ning erhållas, se kapitel 8. Vidare finns de resultat som
redovisats i Radonutredningens slutrapport (SOU83). Vissa
översiktiga kartläggningar har visat sig vara oanvändbara.

Den fortsatta kartläggningen av markradonförhållandena sker
på kommunens initiativ och bekostnad. Staten bidrar i viss
mån indirekt till framtagning av underlagsmaterial i form
av flygkartor som visar strålningen från marken samt berg-
grunds- och jordartskartor. Detta sker via anslag till SGU,
Sveriges Geologiska Undersökning. Statens karterande verk-
samhet har på de senaste åren minskat i betydlig omfatt-
ning. Av Sveriges yta ar ca 60 % täckt av flygmatningar.
För många tätbebyggda områden som t ex Stockholms- och
gavleområdet saknas flygmatningar.
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5.2 Resultat av kommunenkäten

Av figur 3.3 framgår översiktligt inom vilka områden alun-
skiffer förekommer. Dessutom redovisas de områden inom
vilka vi känner till att graniter, pegmatiter eller andra
bergarter med förhöjt uraninnehåll förekommer mer eller
mindre rikligt. Även utanför de markerade områdena kan
uranrika beigarter finnas, men förekomsterna ar an så länge
inte kända eller för små för att ha tagits med i figuren.
Inom de markerade områdena är markradonrisken särskilt
stor. Områden med betydande radonrisk förekommer även utan-
för dessa områden och då främst i samband med grusåsar (fig
3.4).

För att se på hur markradonproblemet påverkar radondotter-
halten i småhus som ej innehåller blåbetong inom olika
riskområden har några kommuner med stor andel mätningar i
hus på mark med uranrik granit och grusåsar utvalts. För de
utvalda kommunerna gäller att radondotterhalten i de mätta
småhusen i kommunerna med

- alunskiffer har 3 ,
15-20 % halter över 400 Bq/m och 60 % över 200 Bq/m

- uranrik granit har ., ,
10-20 % halter över 400 Bq/m och 20-50 % över 200 Bq/m

- grusåsar har ,
5-15 % halter över 400 Bq/m och 15-30 % över 200 Bq/m

Dessa värden kan jämföras med resultaten i genomsnitt för
alla kommuner i bostäder som inte innehåller blåbetong

- av småhusen har , -
10 % halter över 400 Bq/m och 22 % över 200 Bq/m

Lämpligt är också att jämföra dessa värden med de som har
erhållits vid SSls slumpvisa utvalda småhus (Mj84)

- 2 % hade halter över 400 Bq/m och 5 % över 200 Bq/m

Av resultaten framgår tydligt hur mycket större markradon-
risken är inom de områden som vi betraktar som högriskom-
råden än i andra områden. De bostäder av blåbetong som
ligger i högriskområden har 35-200 % högre radondotter-
halter an de blåbetongbostäder som ligger i normal- och
lågriskområden. Resultaten av kommunernas mätningar visar
också att man varit framgångsrik i att för mätning välja ut
hus, som verkligen är utsatta för markradon, ungefär fem
gånger bättre än slumpen. Inom många kommuner, har mycket
höga3radondotterhalter uppmätts i husen. Mer an 10 000
Bq/m har konstaterats i enstaka hus, som grundlagts på
alunskiffermark, på uranrika pegmatiter och på grusåsar.

I enkäten ombads kommunerna att redovisa huruvida de gjort
översiktlig kartläggning av strålnings- och markförhållan-
dena inom hela eller delar av kommunen. Svaren fördelade
sig på
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av kommunerna

De kommuner som svarat ja på frågan kan ha gjort allt från
mycket god översiktlig kartläggning av hela kommunen till
en kartläggning av en mindre del.

En del kommuner bl a i Skåne anger att de inte anser att
behov föreligger av en översiktlig kartläggning. Detta kan
för några av kommunerna vara korrekt då högriskområden inte
torde förekomma inom kommunen.

Vidare ombads kommunerna att om möjligt ange ungefärlig
andel av kommunens bebyggelse som ligger inom de olika
riskområdena. 55 % av landets kommuner redovisar sin upp-
fattning om hur bebyggelsen fördelar sig. Av dessa 155
kommuner har 88 kommuner svarat ja på frågan om de gjort en
översiktlig kartläggning.

Antal Andel (%) av bebyggelsen som ligger inom

högriskområden/högradonmark

normalriskområden/normalradonmark

lågriskområden/lågradonmark
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De kommuner som redovisar att mer an 80 % av bebyggelsen
ligger inom högriskområden ligger samtliga på uranrik
granit i Bohuslän.

Frapperande många kommuner har uppskattat att bebyggelsen
ligger inom lågriskområden. Ser man på de enskilda kommu-
nerna finner man att så inte kan vara fallet. Normalradon-
mark Ar det normala i Sverige och så ar det i de allra
flesta kommunerna, även inom de kommuner som svarat att
bebyggelsen bara ligger på lågradonmark. Några kommuner
redovisar så höga radondotterhalter från sina mätningar i
hus som ej innehåller blåbetong att husen omöjligt kan
ligga på lågradonmark. För flera kommuner gäller att de som
uppgivit att bebyggelsen ligger på lågradonmark endast
gjort få mätningar av radon eller inga alls.

Således kan man dra den slutsatsen att risken med markradon
inte uppmärksammats av flera kommuner.
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5.3 Sammanfattning

Syftet med översiktliga kartläggningar av markradon och
markstrålning Är att få en uppfattning om risken för radon-
avgång från marken vid såväl planläggning och nybyggnad som
vid spårning av befintliga bostader med höga radondotter-
halter inomhus.

Nästan all mark kan ge för höga radondotterhalter inomhus
om tillräcklig mängd jordluft kommer in i huset.

För en del marktyper är risken för radoninträngning extra
stor t ex alunskiffer, vissa graniter och grusåsar.

All mark kan bebyggas om lämpliga skyddsåtgärder vidtas
t ex ett radonsäkert byggnadsutförande. Det är olämpligt
att bebygga mark med höga uran- och toriumhalter, t ex
malmförekomster (avsnitt 7.1).

SoS och Planverket har sedan 1982 rekommenderat att varje
kommun bildar sig en uppfattning om markradonförhållandena
inom kommunen. Planverket föreslår en översiktlig klassifi-
cering av marken i

- högriskområden,
- normalriskområden,
- lågriskområden.

Av kommunenkäten framgår sammanfattningsvis följande:

- 49 % av kommunerna anger att de har genomfört en över-
siktlig kartläggning av strålnings- och markradonförhél-
landena i hela eller delar av kommunen,

- Det finns regionala skillnader mellan hur kommunerna
behandlar markradonproblemet även när problemet borde
vara samma. Det finns också skillnader mellan grannkommu-
ner med liknande markradonproblem.
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6 SPARNING OCH ÅTGÄRDER I BEFINTLIG BEBYGGELSE

De uppgifter som presenteras i detta kapitel Sr hämtade ur
kommunernas enkätsvar 274 av landets 284 kommuner har
svarat på enkäten. Uppgifterna till tabell 6.4 för de
kommuner som inte svarat på enkäten har hämtats ur tidigare
lämnade uppgifter.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör saknades i ca 2% av kommu-
nerna under den tid som enkäterna skulle besvaras. Lika
stor andel av kommunerna bedömde att de hade en alltför låg
bemanning för att kunna svara på enkäten oberoende av hur
lång tid de skulle få på sig. Det finns fortfarande inte
någon inspektör i 0,7% av kommunerna.

6.1 Spårningsarbete

I Sverige finns ca 3 950 000 bostäder varav ca 1 840 000
småhus och 2 110 000 lägenheter i flerbostadshus (Folk- och
bostadsräkningen 1985). Andelen bostäder i vilka blå lätt-
betong ingår i byggnadsmaterialet uppskattas till 10-20% av
alla bostäder i Sverige.

När spårningen av bostäder ned för höga radondotterhalter
drogs igång 1979 inriktades nästan all verksamhet mot att
hitta de bostäder i vilka blåbetong ingick i byggnadsmate-
rialet. Spårningsarbetet startade med gammastrålnings-
mätningar med bil och till fots. SGU utförde bilmätningar i
56% av kommunerna. Konsulter genomförde mätningar i 11% av
kommunerna. Ett omfattande spårninqsarbete utfördes dess-
utom av miljö- och hälsovårdstjänstemän med handgammamätare
framförallt i storstadsområden. Byggnadsnämndens arkiv
användes ock6å som hjälp till att spåra blåbetonghus. Hög
gammanivå indikerar en förhöjd radondotterhalt inomhus.
Detta belyses mer ingående i kap.3. Hed bilspårningen kunde
ca 55 000 blåbetonghus lokaliseras. Många kommuner utförde
radondottermätningar i hus med hög gammanivi. ca 1,5% av
kommunerna utförde endast gammamätningar.

När spårningsarbetet startade visste man också att hus på
alunskiffer och uranrika graniter kunde få höga radondot-
terhalter inomhus, inläckage av radon från mark uppmärksam-
mades i kommunerna under hösten 1979. Spårningsarbetet
efter bostäder på markområden ned hög risk för radonavgång
startade på allvar under 1981, men har ännu inte kommit
igång i hela landet. Då uppmärksammades grusåsarna som är
spridda över hela landet (fig 3.4).

Undersökning av radondotterhalten har skett i 58 000 (ca
1,5%) av det totala antalet bostäder. Sammanställningen av
resultatet från kommunernas mätningar mellan juli 1979 och
juli 1982 omfattade ca 0,9% av antalet bostäder i Sverige.
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Få 4 år har ytterligare 0,6% undersökts. 2% av småhusen har
undersökts.

Kommunernas undersökningar ger att hälften av alla hus ,
(aedianen) har en radondotterhalt överstigande 145 Bq/m .
En undersökning 1980-82 av ett slumpvis urval av 1975 års
bostadsbestånd (Hj84) gav ett medianvärde på 30 Bq/m .
Bagge undersökningarna har stor spridning i sitt material.
Småhus har jämförelsevis högre radondotterhalter an fler-
bostadshus i bagge undersökningarna. ,

Anledningen till den stora skillnaden mellan kommunernas
resultat och det slumpvisa urvalet ar att.kommunerna syste-
matiskt letat efter hus med höga radondötcerhalter. Jäm-
förelsen visar att kommunerna lyckats val med sin uppgift.

Tabell 6.1 Kommunernas spårning och mätning av radon/radon-
dotterhalt i bostader. (Flera alternativ kan anges).

Antal kommuner

Systematiska mätningar på kommunens 71
initiativ
Mätningar efter anmälan om den anses 208
befogad
Ingen spårnings- eller mätverksamhet 11
Spårnings- och mätverksamheten avslutad 34
från kommunens rida
Ej svarat 15

Ca 12% av kommunerna anger att de har avslutat sin spårnin-
gs- och mätningsverksamhet. Ungefär 1% har utfört ett
omfattande arbete och kartlagt stora delar av den bebyggel-
se som bedömts ha höga radondotterhalter inomhus. Ca 1,5%
av kommunerna har, förutom gammamätningar, inte utfört
någon mätning av radondotterhalt i byggnader. Hälften av
dessa har änd* ansett sin spårnings- och mätverksamhet som
avslutad.

Ca 73% av kommunerna utför mätningar efter anmälan, om den
anses befogad. Hit hör både kommuner som utfört mycket få
radonmätningar liksom sådana som utfört ett relativt stort
antal Mätningar.

25% av kommunerna utför systematiska mätningar på kommunens
eget initiativ.

19% utför både systematiska mätningar och mätningar efter
anmälan. Ca 2,5% av kommunerna har mätt i Över 1 000 hus
och lika stor andel har mätt i färre än 50 hus.
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Vatten

I ungefär 30% av kommunerna har halten av radon och/eller
radioaktiva ämnen i grundvattnet kontrollerats. Det har
visat sig att radondotterhalt i inomhusluft som beror på
radonavgång från hushållsvatten ar till och med svårare att
fastställa an radondotterhalt som beror av radonavgång från
byggnadsmaterial. Normalt kan vattnets inverkan på inomhus-
luften försummas utom vid speciellt höga radonhalter i
vattnet(No86).

G.2 Kommunernas mätmetoder

Matningar av radon och radondotterhalt har utförts och
utförs med många olika mätmetoder. Mätmetoderna behandlas
•er ingående i avsnittet om mätteknik och markundersök-
ningar i kapitel 4. Olika typer av spårfilm började använ-
das mycket tidigt och används fortfarande i relativt stor
omfattning. TLD-instrument och koldosor används dock allt-
mer. Ungefär 9% av kommunerna har skaffat 6ig egna mät-
instrument. Många kommuner unlitar konsulter för sin mät-
verksamhet.

Tabell 6.2 Redovisning av mätmetoder som använts. Många
kommuner har använt flera olika metoder

Antal kommuner Mätmetoder som använts

247 spårfilm
79 TLD-instrument
60 koldosor
12 integrerande filteroätare
19 momentana filtermätare

Fler kommuner har använt sig av TLD-instrument än av koldo-
sor. Det är ändå många fler bostäder som a?tts med koldcsor
än med TLD-instrument. Koldosor är lättade att hantera och
Sr inte lika personalkrävande som ett TLD-instrument.
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Tabell 6.3 Kommunernas instrumentinnehav

Antal kommuner nätinstrument Ändamål

100 scintillations- för gammamätning
mätare

11 GM-instrument

11 TLD-instrument för radon
10 integrerande och

filtermätare radon-
5 momentana dottermätning

filtermätare

Instrumentinnehavet har delats upp i gammamätare och
radon/radondottermätare. En del kommuner äger flera instru-
ment. Det kan vara både GN-instrument och scintillations-
mätare samt ett eller flera radon/radondottermätare. Det
finns kommuner som endast äger ett eller två TLD-instru-
ment. De måste då använda även andra mätmetoder som spår-
film, koldosor eller momentan filternätning för att få en
effektiv spårning. En del kommuner innehar ett instrument
eller delar instrument med andra kommuner. Lån av instru-
ment kommuner emellan sker också.

Scintillationsmätare och GM-instrument används för gamma-
mätning vid spårning efter blåbetonghus, hög radonhalt i
hushållsvattnet eller kontroll av markens uraninnehåll.
Dessa instrument kan också i regel användas vid undersök-
ningar av radioaktivt nedfall.

Det finns kommuner som fortfarande avvaktar med undersök-
ningar i väntan på en mätmetod för radon eller radondöttrar
som är billig, snabb, noggrann och pålitlig. De mätmetoder
som finns i dag är dock tillräckligt noggranna. Detta
diskuteras i kap 4.

6.3 Resultat av spårningsarbetet

Resultatet av kommunernas undersökningar redovisas i tabell
6.4. Förutom de i tabellen redovisade mätresultaten har ca
1% av kommunerna utfört korttidsmätningar för att spåra
höga radondotterhalter i inomhusluften i sammanlagt 6085
hus. Da resultatet indikerat en förhöjd halt har en mer
omfattande undersökning gjorts.

Kommunerna har spårat ca 5300,bostäder med radondotterhal-
ter över gränsvärdet 400 Bq/m . Detta är en ökning med 1
800 bostäder 6edan juli 1982. Från det slumpvisa urvalet
(Mj84) beräknar SSI att ca 40 000 bostäder har mer än 400
Bq/m i inomhusluften. Kommunerna har, om denna beräkning
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är korrekt, hittills hittat ca 13% av dessa bostader. Om
arbetet inte intensifieras kommer det att ta mycket lång
tid innan resterande 871 av bostaderna med halter över 400
Bq/m spårats.

Tabell 6.4 Radondotterhalter uppmätta före åtgärd

Uppätit ta radon- Antal aed radondotterhalter i Bq/a
dotterhalter -69 70- 200- 400- 800- 2000- Sunma

199 399 799 1999

BLÅBETONG
Flerbostadshus
(lägenheter) 2 604 3 474 664 137 14 3 7 096

Saahus 3 588 10 950 6 400 2 572 365 29 25 904
Övriga hus 313 263 92 28 7 1 704
(skolor, dag-
hea an.)

SUMMA 6 505 14 687 9 356 2 737 386 33 33 704

6 7 912
783 316 111 12 356
16 9 5 339

HUS BYGGDA I
TRÄ, TEGEL MM
Flerbostadshus
(lägenheter)

Saihus
övriga hus
(skolor, dag-
hea as.)

599
5 178
163

248
4 152
101

52
1 816

44

SUMMA

EJ UPPDELAT I
BYGGMATERIAL

Totalt antal
undersökta hus

5

13

940

936

381

4

1

20

501

375

563

1

12

912

862

ISO

805

561

4 103

332

256

974

116

89

238

13

4

51

607

099

410

Kommunerna har inte enbart undersökt hus byggda på miss-
tänkt mark sedan sammanställningen 1982, man har mätt i
ytterligare 5352 blåbetonghus. Andelen blåbetong i bygg-
nadsmaterialet i de undersökta bostäderna kan variera från
en mycket stor andel till exempelvis endast en mellanvägg i
källarvåningen. Det vanligaste är dock att ytterväggarna är
byggda av blåbetong.

Tabell 6.5 visar att blåbetonghusen ofta har högre radon-
dotterhalter än hus byggda av annat material. I blåbetong-
hus med höga radondotterhalter kommer bidrag ofta både från
byggnadsmaterial och mark. Vid extremt hög radondotterhalt
Kr bidraget från marken i regel avgörande, jämför kolumnen
>400 Bq/m . I gruppen lägenheter i flerbostadshus utan
blåbetong är antalet marklägenheter övervägande. Det finns
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också marklägenheter i grupper, flerbostadshus av blåbetong,
men inte i sa stort antal.

Tabell 6.5 Procentuell fördelning efter uppmätt radondot-
terhalt, Bq/m i bostäder m m.

BLABETONG:
Flerbos t ads hus
Småhus
övriga hus

EJ BLABETONG:
Flerbostadshus
Småhus
övriga hus

EJ UPPDEL*? PA
BYGGMATERIAL
OCH HUSTYP:

ALLA HUS:

ANDEL
-69

*

37
14
45

66
42
48

23

26

BOSTADER MED
70-
199

49
42
37

27
34
30

34

40

200-
399

*

12
32
13

6
15
13

21

24

VISS
400-
1999

2
11
5

1
9
7

20

10

RnD-HALT
2000-

(0,04)
(0,1)
(0,1)

0
1
2

2

0,5

Antal

7 096
25 904

704

912
12 356

339

4 099

51 410

Ca 74% av alla3bostäder hade högre radondotterhalter inom-
hus Sn 70 Bq/m . Av hus utan blåbetong är det ungefär 56%
som har halter över 10 Bq/m . Ca 1,2% av blåbetonghusen har
halter över 600 Bq/m3.

Radondotterhalter över 7Q Bq/m i hus utan blåbetong såväl
som halter över 800 Bq/m i blåbetonghus beror oftast på
radon från marken. Markradon kan givetvis vara orsak till
de uppmätta halterna även i andra hus.

När en mycket låg luftomsättning i blåbetonghusen ökas till
normalventilation,sänks genomsnittligt radondotterhalterna
från 400-500 Bq/n till ca 200 Bq/m . Av tabell 6.4 framgår
att ca 36% av blåbetonghusen har radondotterhalter mellan
200 och 800 Bq/a . Hed förbättrad ventilation kan alltså
radondotterhalterna sannolikt sänkas till ca 200 Bq/m i
dessa hus.

Geografi

Ett mått på hur många bostäder som spårats är andelen
bostäder med radondotterhalter över 400 Bq/m av totala
antalet bostäder i länet. Hedeltalet för landet är 0,13%.
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Flest bostäder har spårats av kommunerna i Skaraborgs,
Gävleborgs och Örebro län med 0,77, 0,29 respektive 0,25%.
Kommunerna i Stockholms, Kopparbergs och Älvsborgs län har
spårat 0,2% av totala antalet bostäder i respektive län.

I den andra änden av skalan ligger kommunerna i Kronobergs,
Malmöhus, Hallands och Norrbottens län. Motsvarande andel
spårade bostäder i dessa lan är 0,01-0,04%.

Dessa tal bör jämföras med den förväntade andelen som är ca
1% enligt SSIs representativa urval för riket. Ungefär 13%
av bostäderna med halter över 400 Bq/m har således
spårats.

I vissa län är andelen spårade bostäder mycket mindre än
genomsnittet. Variationen mellan olika kommuner är stor
även inom länen. En kommun kan t ex ha spårat 0,6% och en
grannkommun 0,02%. Skillnaderna mellan kommunerna inom
länen kan inte förklaras med väsentliga skillnader i geolo-
gin. Det finns bebyggda grusåsar i de flesta kommuner. Det
är endast inom Gotlands län som man inte behöver räkna med
•arkproblem.

Ur den länsvisa sammanställningen, tabell 6.6, kan man
utläsa att man har uppmärksammat stora markproblem i
följande län: Gävleborgs, Göteborgs och Bohus, Jämtlands,
Kalmar, Kopparbergs, Skaraborgs, Stockholms, Västernorr-
lands, Västmanlands och Örebro län. I dessa län finns
hälften av alla undersökta bostäder. Inom Gävleborgs,
Jämtlands, Skaraborgs och Västmanlands län är. mindre än 50%
av spårade bostäder med halter över 400 Bq/m byggda av
blåbetong. I dessa län har markproblemen uppmärksammats.
Det betyder att spårningen måste intensifieras även i de
övriga länen så att bostäder med höga radondotterhalter
upptäcks och att åtgärder vidtas för att sänka radondotter-
halterna.

Jämför man antalet undersökta hus länsvis med sammanställ-
ningen år 1982 ser man att en ökning av antalet undersökta
hus skett i varje län. Man kan också se att problem med
markradon inte enbart finns i vissa delar av landet. Det är
framförallt byggnadstekniken och luftomsättningen som avgör
om radondotterhalten inomhus blir hög.

All erfarenhet hittills visar att radoninflödet från marken
kr ett problem för småhus och lägenheter i markplanet i
flerbostadshus utan källare.
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Tabell 6.6. Andel bostader i procent med viss radondotter-
halt redovisade länsvis. Tabellen ar delad i bostader
byggda av blåbetong respektive tra. tegel m m. I tabellen
ingår också övriga hus (skolor, daghem m m ) . Fyra kommuner
som undersökt 4099 bostader och inte angivit byggnadsmate-
rial ingår inte i lansredovisningarna för AB, 0 och R län.

LÄN

STOCKHOLMS AB

UPPSALA C

SÖDERMANLANDS 0

ÖSTERGÖTLANDS E

JÖNKÖPINGS F

KRONOBERGS C

KALMAR H

GOTLANDS I

BLEKINGE K

KRISTIANSTADS L

MALMOHUS M

HALLANDS N

GÖTEBORGS 0 BOHUS 0

ELVSBORGS P

SKARABORGS R

VÄRMLANDS S

ÖREBRO T

VÄSTMANLANDS U

KOPPARBERGS ID

GÄVLEBORGS X

VÄSTERNORRLANDS V

JÄMTLANDS 2

VÄSTERBOTTENS flC

NORRBOTTENS 80

S'JMHA FÖR RIKET

ANDEL BOST/

BLABETONG
- 6 9 70

399

20

43

11

12

13

2B

33

68

22

28

34

13

22

13

17

18

11

19

B

15

8

20

17

20

19.

70

51

77

77

79

65

60

12

71

69

62

60

73

75

67

73

76

75

BO

78

78

70

73

70

J 71 .3

M)ER

(.00
999

10

6

12

11

Q

7

7

-

7

3

i.

7

5

12

16

9

13

6

12

7

Ii.

9

10

10

9

I X MEC

2000-

(D.1)

(0.1)

(0.3)

-

(0.1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.1)

-

(O.O

(0.1)

1

.3 0.1

> VISS fl

Antal

11608

1950

676

795

V. 38

114

470

8

414

411

1055

575

1957

2t27

932

1388

2018

7B9

1200

1243

908

414

503

'.11

337D4

ADONDOTTERH

TRÄ,TEGEL f
- 6 9 70

399

45

60

46

54

40

54

37

-

59

68

52

45

24

28

26

63

31

32

46

51

41

37

34

62

43

49

34

46

41

60

46

4B

-

38

28

48

55

61

62

59

36

61

45

47

39

44

49

57

37

•6 47.2

ALT

H
400
999

6

5

e

5

-

-

13

-

3

4

-

-

15

9

13

1

B

17

7

9

14

11

7

1

8.3

2000-

(0.4)

(D.4)

-

(0.2)

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

(0.2)

6

(0.4)

1

1

3

2

0.9

Anta:

2467

522

207

479

146

99

615

-

319

112

63

47

385

464

1156

157

666

378

1432

29%

183

322

293

96

13607 t

SUMMA

I4075

2472

883

1274

1584

213

1OB5

8

733

523

1118

622

2342

2891

20S6

1545

2684

1167

2632

4239

1091

736

796

509

.7311
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Högsta årsmedelvärde

Tabell 6.7 Antal kommuner »ed redovisade högsta uppmätta
årsmedelvärde i Bq/m i intervall. Totalt har 241 kommuner
redovisat högsta funnet årsmedelvärde.

120-
-199

7

200-
-399

33

400-
-799

93

800-
-1999

67

2000-
-4999

26

5000-
-9999

10

10000-
-14999

4

15000-

1

Det högsta årsmedelvärdet som redovisats är 18 240 Bq/m .

Tabell 6.7 visar endast det höjsta årsmedelvärde som kommu-
nen redovisat. Kommuner som funnit enstaka värden över 5000
Bq/m har i medeltal undersökt 8% av sina småhus. Femton
kommuner med högsta funnen halt under 280 Bq/m har under-
sökt 0,5% av sina småhus. Medeltalet är ca 2% i landet. Ju
fler hus som man undersöker desto större är sannolikheten
att finna ett med hög halt.

6.4 Åtgärder

Omfattning och inriktning

Kommunerna har spårat 5315 bostäder med högre radondotter-
halter än 400 Bq/m . Enligt enkäten känner MUN till resul-
taten av åtgärder i 1921 bostäder d v s ca 36% av spårade
bostäder över gränsvärdet.

Åtgärder med känt resultat har således vidtagits i 5%-6% av
de 30 000 - 40 000 bostäder som radonutredningen beräknade
ha halter över 400 Bq/m . 58% av kommunerna har redovisat
åtgärder. Det totala antalet bostäder byggda av blåbetong
utgör troligen ca en tiondel av alla bostäder. Fler hus har
undersökts och åtgärdats än vad myndigheterna känner till,
t ex i samband med husförsäljningar.

Effekterna i stort

I det följande diskuteras endast åtgärder i bostäder med
halter över 400 Bq/m . I 88% av de bostäder där åtgärder
vidtagits har halten sänkts under detta värde. En sänkning
till under 200 Bq/nT erhölls i 53% av bostäderna. Det
gäller även bostäderna med mycket höga halter - över 800
Bq/m - 46% av dessa sänktes under 200 Bq/m .

I 12% av alla bostäder nåddes lägre halter än 70 Bq/m3. I
blåbetongbostäderna var andelen 10% och i övriga 19%.
Resultaten sammanfattas i tabell 6.8.
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Tabell 6.8 Fördelning i procent av de 1463 bostäder där
åtgärder med känt resultat före och efter åtgärd redovi-
sats.

Före
andel

Efter
andel

åtgärd
i %

åtgärd
i %

Radondotterhalten
-69 70 200

-199 -399

12 40 36

Bq/ro3

400
-799

74

10

600
-1999

20

2

2 000-

6

En uppdelning av resultaten mellan bostäder byggda av
blåbetong och övriga visar att det är lättare att nå låga
halter i blåbetongbostäder än i de övriga.

Andelen hus med mycket höga halter - över 2 000 Bq/m är
1,8% bland blåbetongbostäderna och 16% bland övriga av
bostäder med halter över 400 Bq/m .

Enkla ventilationsåtgärder

Genom att ta bort tätningslisten i en del av den övre delen
av fönstret eller ordna tilluftsdon går det att föra in
frisk luft från sidan av huset istället för från marken.
Dessa åtgärder har använts i 298 hus.

Resultatet blev att 40-60% reduktion eller bättre erhölls i
hälften av bostäderna. De genomsnittliga radondotterhalter-
na minskade från ca 440 Bq/m före åtgärd till ca 220 efter
åtgärd. I en tredjedel av bostäderna var reduktionen sämre
än 50%.

Har är det fråga om enkla, billiga åtgärder för att få
ventilationssystemet att fungera som det är tänkt. Frisk
tilluft måste komma in från sidan och inte från marken.

Injustering av ventilationssystemet företogs i 236 bo-
städer. Det ledde till en 55% reduktion eller bättre i
hälften av bostäderna. Medelradondotterhalterna sänktes
från ca 450 till ca 200 Bq/m . Något mer än en tredjedel av
bostäderna hade sämre reduktion än 50%. Det är inga påtag-
liga skillnader mellan justering av mekaniska system och
självdragssystem.

Redan genom att justera de ventilationsssystem som finns
går det att få en god reduktion i blibetonghus utan allvar-
liga markproblem - det gäller t ex lägenheter i flerbos-
tadshus.

Installation av enkla frånluftsfläktau företogs i 47 bo-
stader. Denna åtgärd ger liknande resultat som injustering.
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Enkla åtgärder utgör en risk för att förbättringen inte
blir bestående. Vid kyla, drag eller högre uppvärmnings-
kostnader kanske den boende av trivsel- eller kostnadsskäl
stänger tilluftsdon, tätar fönster eller slår av ventila-
tionsfläktar.

Nya ventilationssystem sed fläktar

Den vanligaste åtgärden är att installera mekanisk från-
och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX), det
skedde i 632 bostäder. Mekaniska frånluftssystem (F) utför-
des i 66 bostäder och mekaniska från- och tilluftssystem
(FT) i 54 bostäder. Totalt finns uppgifter om 752 installa-
tioner som avser ventilation av bostäder.

Resultaten visar att i hälften av bostäderna blev reduktio-
nen 70-80% eller bättre. En reduktion på 80% är ett typiskt
värde. Hedelradondotterhalterna var 500-1000 Bq/m före och
ca 150 Bq/in efter åtgärd.

I figur 6.1 visas fördelningen av bostäder ordnade efter
hur stor reduktion som erhölls med FTX-system.

Anlal
bostäder

150

100

50

_nn n
50 100 %

Reduktion

Fig 6 . 1 .
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I tabell 6.9 vi6as medelradondotterhalterna i FTX-gruppen
före och efter åtgärd. Nedre fjärdedelen innebär att en
fjärdedel av bostäderna hade denna halt eller lägre, övre
fjärdedelen innebär att tre fjärdedelar hade denna halt
eller högre. Av tabellen framgår att åtgärden är effektiv.

Tabell 6.9

Rador.dotterhalter i Bq/m i bostäder
Nedre Hälften Övre
fjärdedelen fjärdedelen

Före åtgärd 625 1200 2584
Efter åtgärd FTX 70 125 250

För de mekaniska ventilationssystemen gäller att de i en
tiondel av bostäderna gav sämre reduktion än 50%. Det är
dels fråga om olämplig installation och injustering, dels
om problem med inläckande jordluft med höga radondotterhal-
ter. Systemen är ibland justerade så att luftomsättningen
blir för låg.

I hus med radonproblem kan <1? mekaniska ventilationssyste-
men behöva trimmas in med en högre luftomsättning än nor-
malt. Normalt används 0,5 omsättningar per timme. Det
innebär att luften i bostaden byts ut på två timmar och är
en kompromiss mellan energisparkrav och hälsoskydds-
(strålskydds-) krav.

Ventilationen har mycket stcr betydelse för att avhjälpa
problem som beror både på blåbetong och radon från marken.
En god ventilation är dessutom viktig för vårt inomhus-
klimat bl a när det gäller att motverka mögelproblem och
föi att skydda allergiker och överkänsliga.

Ett problem med mekaniska ventilationsanläggningar är att
de kan bullra vid olämplig utformning och installation.

Ventilation av krypgrunder

I hus med krypgrunder samlas radon från marken i kryp-
grunden och kan läcka in i huset genom otätheter i bjälk-
laget t ex där ledningar för vatten och avlopp dragits
genom hål i bjälklaget.

För 24 bostäder har ventilationen av krypgrunden förbätt-
rats antingen genom större/flera ventilationsöppningar -
"kattgluggar" - eller genom mekanisk ventilation av kryp-
grunden.

Reduktionen blev 65-80% eller bättre i hälften av bostä-
derna. Mekanisk ventilation ger den bättre reduktionen.
Medelradondotterhalterna sänktes från ca 660 till ca 280
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Bq/m med större/flera kattgluggar. Mekanisk ventilation
sankte i genomsnitt radondotterhalten från 1100 till 200
Bq/m i medeltal. I fem bostader av 24 blev dock reduktio-
nen sämre fin 50%.

Vid markradonproblem räcker det ints» alltid att ventilera
krypgrunden, dessutom behövs tätning av bjälklaget och en
god ventilation inne i bostaden.

Tfitning mot marken

I 29 hus där golvet är grundlagt direkt på marken - "platta
på mark" - har golvet tätats. Reduktionen blev 70% eller
bättre i hälften av husen. Msdelradondotterhalterna sänktes
från ca 620 till ca 150 Bq/m . Halterna efter åtgärd varie-
rade kraftigt mellan husen. En femtedel fick sämre reduk-
tion än 50%.

Andra tätningsåtgäracr mot jordluften vidtogs i 36 hus.
Exempel är genomföringar för VA- och teleledningar, förbin-
delser med kulvertar för fjärrvärmeledningar, golvbrunnar
etc. I hälften av husen erhölls 65%ig reduktion eller
bättre. Medelradondotterhalterna sänktes från ca 625 till
ca 100 Bq/m . Det var dock stora variationer mellan hus
såväl före som efter åtgärder. En tiondel av husen fick 50%
reduktion eller sämre.

Det är viktigt att försöka hitta förbindelserna med den
starkt radonhaltiga marken och att täta mot inträngande
jordluft. Normalt är radonhalten i jordluften minst 10 000
Bq/m och i åsar vanligen ca 70 000 Bq/m,. I uppkrossad
alunskiffer kan halten vara 1 miljon Bq/m . Om man är
införstådd med problemet kan det gå att minska radondotter-
halterna inomhus dramatiskt genom relativt enkla åtgärder,
t ex att täta genomföringen för avloppsledningen.

Radon6ugar och radonbtrunnar

I 75 bostäder har radonsugar använts. Principen är att
radonhaltig jordluft sugs bort från marken under huset med
hjälp av en fläkt så att ett lägre lufttryck jämfört med
inomhusluften skapas. Därigenom minskar ri6ken för att
jordluften läcker in i huset.

Tio bostäder har försetts med radonbrunnar. Radonbrunnen
bygger på samma princip som radonsugen, men brunnen läggs
bredvid huset. På så sätt kan en brunn användas f jr att
"dränera" bort radonhaltig jordluft från flera bostäder.
Dessa metoder används främst där marken innehåller lättrör-
lig jordluft t ex på grusåsar.

Resultaten Kr mycket goda med båda metoderna. Radonsugarna
reducerade radondotterhalterna med 90% eller mer. nedel-
radondotterhalterna sänktes från ca 1200 till 130 Bq/m .
Halterna varierar kraftigt mellan hus före men inte lika
mycket efter åtgärd. Två hus av 75 hade sämre reduktion än
50%.
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Radonbrunnarna gav en 95%ig reduktion eller bättre i
hälften av husen. Medelradondotterhalten sänktes från ca
1100 till ca 25 Bq/m . X ett hus av tio erhölls ingen
reduktion. Det bör p&pekas att radonbrunnarna är en del av
ett forskningsprojekt och noggrant utförda.

Radonbrunnar och radonsugar Sr effektiva åtgärder mot
markradon till låga kostnader.

övriga åtgärder och kombinationer

Ofta används kombinationer av åtgärder. I det föregående
har renodlade åtgärder redovisats för att försöka jämföra
olika åtgärders för- och nackdelar.

De kombinationer som det finns resultat från kommer från
278 bostäder. Resultaten visar att reduktionen blev 65%
eller bättre och att medel radondotterhalterna sänktes från
ca 575 till ca 200 Bq/m . I en femtedel av bostädern? blev
reduktionen sämre än 50%.

Hed god kompetens nås bättre resultat

Enkätsvaren visar att i de kommuner som arbetar aktivt med
radonproblemen ger åtgärderna bättre resultat än i andra
kommuner. Det behövs tillgång till kompetens för att välja
lämpliga åtgärder och för att se till att de utförs rik-
tigt.

HHNs rekommendationer

Det har varit svårt för miljö- och hälsoskyddsnämnderna att
motivera fastighetsägarna att frivilligt minska förhöjda
radondotterhalter. En viktig orsak till detta är att det
inte finns speciella förmånliga lån med låga räntor för att
sänka radondotterhalten i bostäder. En annan orsak kan vara
att man inte kan känna radongasen med sina sinnen och att
överkänslighetsreaktioner inte uppträder.

Nämnderna lämnar förslag på enkla åtgärder i samband med
det svar som fastighetsägarna får på utförd mätning. De
enkla åtgärder som normalt rekommenderas är förbättring av
befintlig ventilation, t ex att öppna befintliga från- och
tilluftsdon eller att ta bort tätningslister ovan fönster.
Tätning av rörgenomföringar och otätheter i golv på mark
rekommenderas om markradon orsakat de förhöjda halterna.
Luftning av eller byte av vattentäkt har rekommenderats i
några få hushåll, där hushållsvatten bidragit till förhöjd
radondotterhalt inomhus.

Förelägganden och förbud från miljö- och hälsoskyddsnämnden
har inte förekommit. Anledningen till detta är bl a att
nämnderna förväntat sig en utförlig information från stat-
liga myndigheter om vilka mer omfattande åtgärder nan bör
rekommendera till fastighetsägarna. Skyddsåtgärderna bör
vara billiga och ge avsedd varaktig effekt. Dessutom är den
största andelen hus med höga radondotterhalter enbostads-
hus. Visserligen kan man enligt hälsoskyddslagen även
förelägga ägare till enbostadshus, men detta sket inte
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enligt gällande praxis. Avsaknaden av speciella radonian
har uppenbarligen också hindrat nämnderna från att kräva
•er omfattande åtgärder.

6.5 Sammanfattning

Undersökning av radondotterhalten har skett i 58 000 (ca
1,5%) av det totala antalet bostäder. Sammanställningen av
resultatet från kommunernas mätningar mellan juli 1979 och
juni 1982 omfattar ca 0,9% av antalet bostäder i Sverige.

När spårningsarbetet efter bostäder med för höga radondot-
terhalter drogs igång 1979 inriktades nästan all verksamhet
mot att hitta de bostäder i vilka blåbetong ingick i bygg-
nadsmaterialtet. Med bilspårningen kunde ca 55 000 bla-
betonghus lokaliseras. Många kommuner utförde radondotter-
mätningar på hus med hög gammanivå. Ca 1,5% av kommunerna
utförde endast gammamätningar.

I tabell 6.10 redovisas en jämförelse mellan antalet bo-
städer undersökta fram till november 1986 och de som hade
undersökts enligt 1982 års enkät till kommunerna. Bland de
bostäder som redovisas under "övriga material" ingår en
mindre del som består av blåbetong.

Spårningsarbetet efter bostäder på markområden med hög risk
för radonavgång startade på allvar under 1981, men har ännu
inte kommit igång i hela landet. Då uppmärksammades grus-
åsarna 6om är spridda över nästan hela landet.

Mätintensiteten varierar från kommun till kommun. Ca 20% av
kommunerna har avslutat sin spårnings- och mätverksamhet.
Av dessa har ca 1% utfört ett omfattande arbete och kart-
lagt stora delar av den bebyggelse som bedömts ha höga
radondotterhalter inomhus. Ca 1,5% av kommunerna har,
förutom gammamätningar, inte utfört någon mätning av radon-
dotterhalt i byggnader. Hälften av dessa har ändå ansett
sin spårnings- och mätverksamhet som avslutad.

Kommunerna har spårat ca 5 300 bostäder med halter över 400
Bq/m . Från det slumpvisa urvalet (Mj84) beräknar SSI att
ca 40 000 bostäder har mer än 400 Bq/m i inomhusluften.
Kommunerna har, om denna beräkning är korrekt, hittills
hittat ca 13% av dessa bostäder. Om arbetet inte intensifi-
eras kommer det att ta mycket lång tid innan de resterande
67% av bostäderna med halter över 400 Bq/m spårats.

Kommunerna har inte enbart undersökt hus byggda på miss-
tänkt mark sedan sammanställningen 1982, man har mätt i
ytterligare 5352 blåbetonghus.

Det finns bostäder med mycket höga halter: 240 bostäder har
mer än 2000 Bq/m . Fem kommuner anger att de 1 enstaka bo-
städer har radondotterhalter på mellan 10 000 och 18 200
Bq/m3.
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Tabell 6.10. Jämförelse mellan antal undersökta bostader
före juli 1982 och 1 november 1986. Avrundande tal.

Blabetong
Övriga material

Summa
Ospecificerade

Varav >400 Bq/m3

Före juli-82

*
28 000
4 500

32 500

3 300

ANTAL BOSTÄDER
1982-86 Totalt nov-86

• 5 000
+ 13 500

+ 18 500
* 6 000

t- 2 000

33 000
18 000

57 000

5 300

Markproblem finns i hela landet utom i Gotlands län. Enligt
resultatet av enkäten har stora markproblem uppmärksammats
i följande län:

- Gävleborgs
- Göteborgs och Bohus
- Jämtlands
- Kalmar
• Kopparbergs
- Skaraborgs
- Stockholms
- Västernorrlands
- Västmanlands
- Örebro

I dessa län finns hälften av alla undersökta bostader.
Radonproblemet har inte behandlats lika i alla Sveriges
län. Man kan räkna med att mer matningar i övriga lan
skulle spåra fler bostäder med stort radoninflöde från
marken. All erfarenhet visar att stort inflöde från marken
Sr ett problem för småhus och lagenheter i markplanet i
flerbostadshus utan källare.

Myndigheterna känner till att åtgärder vidtagits i 1921
bostäder vilket är en tredjedel av de bostäder som beräknas
ligga över 400 Bq/m .

56% av kommunerna har redovisat åtgärder. I 88% av de3
åtgärdade bostäderna har halten sänkts under 400 Bq/m . En
sänkning till under 200 Bq/m5 erhölls i 52% av dessa bo-
städer. X 12% av alla åtgärdade bostäder nåddes lägre
halter än 70 Bq/m .

Detta visar att man kan åtgärda hus med höga radondotter-
halter. Det är därför viktigt att detta sker i större
utsträckning än vad som gjorts. Enkätsvaren visar att i de
kommuner som arbetar aktivt ned radonproblemen ger åtgär-
derna bättre resultat än i andra kommme?. Det behövs

fl

/
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kommuner son arbetar aktivt »ed radonproblemen ger åtgär-
derna bättre resultat än i andra kommuner, Det behövs
tillgång till expertis för att välja lämpliga åtgärder och
för att se till att de utförs riktigt.

Enkla ventilationsåtgSrder som att återställa och rätta
till felaktigheter i ventilationssystemet ger 40-60% reduk-
tion eller bättre i genomsnitt. En tredjedel av bostäderna
hade efter denna åtgärd en reduktion som var sämre än 50%.
Radondotterhalterna minskade i genomsnitt från 440 till 200
Bq/m*.

Enkla ventilationsåtgärder her god effekt i blåbetonghus
och behöver göras även i många hus av andra saterial.
De kan således vara billiga och ge en dramatisk förbätt-
ring.

Installation av från och tilluftsventilation med värme-
växlare (FTX) ger 80% reduktion eller mer i genom- snitt.
10% fick en reduktion som var sämre Sn 50%. En vanlig
sänkning eftec installation av FTX ventilation var från
500-1000 Bq/nT till 150 Bq/a3.

FTX-ventilation Sr bra i blåbetonghus men är kostsam och
kan bullra. En del av dessa kan trimmas till bättre luftom-
sättning än normalt, vilket kan vara nödvändigt i ett fåtal
fall.

Tätning mot marken kan medföra 85% reduktion eller bättre.

Radonsug kan reducera radondotterhalten med 95%. En vanlig
sänkning var från 1200 till 130 Bq/m .

Radonbrunn reducerar i genomsnitt radondotterhalten med,
95%. Sänkningen var i genomsnitt från 1100 till 25 Bq/m .

1/20 del av de bostäder som åtgärdades ned radonsug eller
radonbrunn fick en sämre reduktion än 50%. Båda metoderna
Sr effektiva för en låg kostnad. En brunn kan betjäna många
hus och är lämpligast där jordluften är lättrörlig t ex
grusåsar.

Kombinationer av de beskrivna åtgärderna praktiseras också.

Enkätsvaren visar att i de kommuner där man arbetat aktivt
med radonproblemen ger åtgärderna bättre resultat än i
andra kommmuner. Det behövs tillgång till expertis för att
välja lämpliga åtgärder och för att se till att de utförs
riktigt.

Fastighetsägarna vill ha stöd för att vidta åtgärder. De
önskar både rådgivning och ekonomiskt stöd.
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7 PLANLÄGGNING

Kommunen skall planlägga marken i den takt som bebyggelse-
utvecklingen kräver.

7.1 Planläggning enligt byggnadslag och byggnadsstadga

Hittills har kommunerna utarbetat dels generalplaner, som
redovisar grunddragen i framtida markanvändning, dels
kommunöversikter, som redovisar de regler, riktlinjer och
begränsningar som gäller för detaljplaneläggning och bygg-
nadslovsprövning inom olika delar av kommunen. För delar av
kommunen har generalplaneringen ofta fördjupats genom s k
områdesplaner eller dispositionsplaner inför den närmare
detaljplaneringen. Detaljplaner är en gemensam benämning på
stadsplaner och byggnadsplaner. Dessa har fastställts av
länsstyrelsen. Detaljplan krävs normalt för att pröva
markens lämplighet för tätbebyggelse och närmare reglera
bebyggelsens utformning. Även bebyggelse som inte kräver
detaljplan skall lämplighetsprövas men den prövningen görs
i samband med prövningen av byggnadslov.

Till bebyggelse får inte användas mark som ur sundhetssyn-
punkt inte är lämplig för bebyggelse. Som beskrivs i 7.3
nedan kan dock även mark med hög gammastrålning och radon-
halt bebyggas om radonrisken beaktas i erforderlig grad.

7.2 Planläggning enligt nya plan- och bygglagen, PBL

PBL träder i kraft den 1 juli 1967 och kommer att åtföljas
av vissa övergångsbestämmelser.

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunen och som i stort anger hur mark» och vatten-
områden är avsedda att användas. Den närmare regleringen av
markens användning och bebyggelse inom delar av kommunen
sker genom detaljplaner. För begränsade områden av kommunen
som inte omfattas av detaljplaner får områdesbestämmelser
antas.;.

För att mark skall få användas för bebyggelse skall den
vara från allmän synpunkt lämplig för bebyggelse. PBL
ställer bl a krav på hälsa och säkerhet vid bebyggelse.
Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning, bygglovspröv-
ning eller när förhandsbesked meddelas. Kommunen antar
själv sina översiktsplaner, områdesbestämmelser och detalj-
planer. Länsstyrelsen fastställer således inte längre
planer utan är en samrådspart. Dock har länsstyrelsen
fortfarande uöjlighet att överpröva planer om kravet på
hälsa och säkerhet inte beaktas av kommunerna.
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I översiktsplanen skall bl a framgå grunddragen i den
avsedda markanvändningen i fråga om tillkomst, förändring
och bevarande av bebyggelse. Planen kan och bör informera
om de naturförutsättningar som har betydelse för den lämp-
lighetsprövning som enligt lagen bör föregå alla beslut om
ändrad användning av mark och vatten i kommunen. Till dessa
förutsättningar hör förekomsten av mark radon eller skälen
till att sådan förekomst kan misstänkas.

I detaljplan eller områdesbestämmelser kan rättsverkande
bestämmelser anges, t ex att grundläggning av byggnader med
bostäder eller arbetslokaler inom ett visst område skall
utföras radonsäkert (högriskområden) eller radonskyddande
(normalradonmark). Om detaljplanen är flexibel och husens
läge inte är fastställda kan i detaljplanens genomförande-
beskrivning anges att markradonundersökning skall utföras
för bedömning av lämplig grundläggning.

7.3 Fysisk planering med hänsyn till markradon

När det gäller hänsynstagande till radonrisk och gamma-
strålning gäller följande:

Hus och tomtmark kan utföras med sådant byggnadstekniskt
skydd mot markradon och markstrålning att tillräckligt
strålskydd erhålls och att kravet på högst 70 Bq/m i
inomhusluften kan uppfyllas. Byggkostnaderna ökar dock ju
mer omfattande skyddsåtgärder som erfordras. Denna ekono-
miska aspekt är en av alla de aspekter som bör beaktas vid
planläggning. Andra strålningsbetingade aspekter som bör
beaktas är dels risken för att husen inte utförs tillräck-
ligt radonsäkra, dels befolkningens reaktion inför bebygg-
else på mark som kan ge förhöjd radonrisk eller förhöjd
exponering för gammastrålning.

Planverket har informerat om hur risken för markradon bör
beaktas vid planläggning i rapport 54, 1981 (Plv81). Kun-
skaperna om stor radonavgång från porös mark, t ex grus-
åsar, var då bristfällig.

Planverket gav därför 1982 ut rapport 59 (Plv82). Häri
redovisas markradonproblematiken på ett sätt som fortfaran-
de i princip är tillämpligt vid planläggning.

I rapport 59 rekommenderas en indelning av marken i

- högriskområden
- normalriskområden
- lågriskområden

i markradonöversikter enligt kapitel 5 och översiktliga
redovisningar av markradonförhållandena i detaljplaner.
Riskområdena kan då redovisas på en s k radunriskkarta, se
vidare kapitel 5.

I planen kan markradonförhållandena också redovisas med i
princip samma noggrannhet som vid bygglovsprövning (se
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kapitel 8), varvid ytterligare undersökningar vid bygg-
lovprövningen inte behöver göras. Som nämnts i avsnitt 7.2
kan bestämmelser införas i en detaljplan med krav på att
byggnaderna utförs med radonsäkert eller radonskyddande
utförande.

Enkäten visar att:

- 162 kommuner (57%) beaktar risken för markradon vid
planläggning, varav 26 sedan 1979-80, 87 sedan 1981-83
och 49 sedan 1984-87. 24 kommuner har inte svarat.

- 99 kommuner (35%) redovisar markradonförhållandena i
beskrivningar till detaljplaner. 123 kommuner har inte
svarat.

- 71 kommuner (25%) har givit bestämmelser i detaljplaner
beträffande radonskyddsåtgärder. 23 kommuner har inte
svarat.

Enligt enkätsvaren bygger 70-80% av kommunerna varken
radonsäkert eller radonskyddande efter 1981. Ett sådant
traditionellt byggnadssätt, utan att ta hänsyn till radon,
passar egentligen endast på Gotland som med stor sannolik-
het är den enda kommun i landet som endast består av låg-
riskmark. Praktiskt taget hela landet - utom Gotland -
består av en blandning av normal-, hög- och lågriskområden.
Åsar förekommer t ex i hela landet och de är i regel hög-
riskområden. Av det sagda framgår att flertalet kommuner
varken tar hänsyn till markradon i sin översiktliga plan-
läggning eller vid nybyggnad.

Resultatet visar också att många kommuner följt planverkets
rekommendationer. Det vore sannolikt till fördel om fler
tillämpade dem. Den information som planverket hittills
lämnat är kortfattad och verket avser att under hösten 1987
utarbeta utförligare information.
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8 BYGGLOVSPRÖVNING

8.1 Byggbestämmelser och kompletterande information

I byggbestämmelserna ges föreskrifter om den radondotter-
halt och den gammastrålningsnivå, som med hansyn till
halsorisken tillåts i utrymmen dar personer stadigvarande
vistas.

Enligt gällande Svensk byggnorm (SBN) 1980 (SBN80), som
trädde i kraft den 1 januari 1981, tilläts i nya byggnader
högst radondotterhalten 70 Bq/ro och högst gammastrålnings-
nivån 50 yR/h. I planverkets Kommentarsamling 1981 anges
att radondotterhalten bör kontrolleras i^fardig byggnad, om
halten kan misstankas överskrida 70 Bq/m och att halter
upp till cirka 140 Bq/m kan godtas om skal härför finns,
t ex höga åtgärdskostnader. I planverkets rapport 59, 1982,
anges att byggnadsnämnden kan ge dispens för halter upp
till 400 Bq/m , om särskilda skäl föreligger.

Vid ombyggnad tillåts 200 Bq/m3. Värdet är lägre an det
gränsvärde på 400 Bq/m som gäller för befintliga bostäder.
Orsaken härtill är att relativt omfattande åtgärder bör
kunna vidtas i samband med ombyggnader. Det har dock inte
ansetts rimligt att ställa samma krav (70 Bq/m ) som vid
nybyggnad. Vid ombyggnad ställs inga krav på gammastrål-
ningsnivån.

Svensk byggnorm kommer att ersättas av Nybyggnadsföreskrif-
ter till plan- och bygglagen (Nyb), som träder i kraft
1987-0^-01. Nyb får tillämpas från samma datum och skall
tillämpas från 1 januari 1989. Särskilda Ombyggnadsföre-
skrifter till plan- och bygglagen (Omb) är under utarbetan-
de. I Nyb och Omb blir kraven på radondotterhalten och
gammastrålningsnivån i princip desamma som i SBN 1980. För
nybyggnader införs särskilda krav på att markradonförhål-
landena skall klarläggas samt på kontrollmätning av radon-
dotterhalten i färdig byggnad och å lärder om 70 Bq/m
överskrids.

Enligt bygglagstiftningen krävs bygglov för uppförande av
nya byggnader med vissa undantag och för mer omfattande
ombyggnad.

Planverket har givit utförligare information om radonprob-
lemen bl a i rapporterna 54 (Plv81) och 59 (Plv82), Den
senare ger kompletterande information om markradonproblem
och lämpliga skyddsåtgärder.

Ytterligare information om skyddsåtgärder m m rinns bl a i
forskningsrådets rapport R90:1984 "Radon i bostäder - Bygg-
nadstekniska åtgärder vid ny- och ombyggnad" (C184).
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För att sammanställa aktuell information och komplettera
informationen avser planverket att utge er. ny rapport undej
hösten 1987. Dessutom avser planverket att ge särskild
information till kommunerna om hur radonfrågorna bör be-
handlas.

8.2 Åtgärder vid nybyggande

För att nybyggnadskraven skall uppfyllas måste den byggande
före bygglovsprövningen klarlägga risken för att radon
tillförs inomhusluften från marken, byggnadsmaterialet
eller hushållsvattnet från egen brunn.

Material med mycket hög radonavgivning, t ex alunskifferba-
serad lättbetong, marknadsförs inte nu. Marknadsförda mate-
rial ger inte upphov till besvarande radonproblem.

Huvudproblemet vid nybyggande är risken för inträngning av
radon från marken. Med hansyn till att de geologiska för-
hållandena kan variera kraftigt Sven inom små områden måste
det för varje enskild byggnad klarläggas vilken risk det är
att marken närmast byggnaden avger radon. Planverket har
rekommenderat att marken närmast intill en nybyggnad klas-
sificeras med hänsyn till radonrisken och att olika krafti-
ga tekniska skyddsåtgärder vidtas:

Mark Grundkonstruktionens utförande

Hög radonmark Radonsakert
Normal radonmark Radonskyddande
Lågradonmark Traditionellt

Markförhållandena behöver inte undersökas

- om förhållandena klart framgår av en markradonöversikt
enligt kapitel 5

- om förhållandena undersökts tillräckligt noggrant vid
planläggningen, se kapitel 7

- om bestämmelser om utförandet ges i detaljplan, se
kapitel 7

- om byggnaden utförs med radonsäker grundkonstruktion.

Hur noggranna markradonundersökningar, som behöver göras i
övriga fall, beror på markförhållanden och de skyddsåtgär-
der, som vidtas i byggnaden. I många fall kan besiktningar
och enkla undersökningar av marken räcka för bedömning av
erforderliga skyddsåtgärder.

Rekommendationer om skyddsåtgärder har givits bl a i plan-
verkets rapporter och i byggforskningsrådets rapport
R90:1984 (C184).

Kompletterande information om markradonundersökningar kom-
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mer att ges i referens Ak87 och Ro87. Utgivna regler och
information om åtgärder vid nybyggnad ger tillräckligt
underlag för praktisk tillämpning.

Byggnadstekniska åtgärder vid nyproduktion har studerats i
experimenthus med markradonproblem (Er87). Härvid har in-
flödet av markradon kunnat begränsas till en rimlig kostnad
bl a genom val av lämpligt grundläggningssätt och relativt
små modifieringar av konventionellt byggnadstekniskt ut-
förande. Radonhalten har mätts dels omedelbart efter fär-
digställandet, dels efter 3 å 4 år. Halterna har med ensta-
ka undantag ökat med tiden, i några fall över 100 %. Detta
visar på behovet av att de långsiktiga effekterna studeras
ytterligare.

£n förutsättning för att radondotterhalten skall bli låg är
att nybyggnadskraven beträffande ventilation uppfylls. Det
bör ock^å beaktas att sådana ventilationssystem, främst
frånluftsystem, som ger upphov till ett stort undertryck
bör undvikas. Detta är speciellt viktig om undertrycket kan
medföra att stora mängder markluft med hög radonhalt sugs
in i huset.

Byggnadsnämnden bör informera den byggande om risken för
•radonproblem och cm tillgängliga uppgifter om markradonför-
hållandena. Om detta inte gjorts och radondotterhalten i
färdig byggnad kraftigt överstiger 70 Bq/m , kan kommunen
bli ekonomiskt ansvarig för åtgärder för att minska halten.

Om en färdig byggnad projekterats eller byggts så att
radondotterhalten skulle kunna överstiga 70 Bq/m kan bygg-
nadsnämnden begära kontrollmätning av den byggande enligt
en godkänd metod, överskrids 70 Bq/m kan nämnden^kräva att
åtgärder vidtas så att halten understiger 70 Bq/m" eller om
oskäliga kostnader erfordras det värde mellan 70 och 400
Bq/m , som kan nås till skäliga kostnader.

8.3 Åtgärder vid ombyggnad

Åtgärderna är i princip desamma som vid nybyggnad. Skillna-
den är att risken för en hög radondotterhalt måste klarläg-
gas före bygglovsprövningen. Detta innebär ofta att radon-
dotterhalten måste uppmätas före ombyggnad.

8.4 Resultat av enkäten

över 100 kommuner anger att risken för höga radondotterhal-
ter inomhus inte beaktas vid nybyggande. Cirka 160 kommuner
anger att radonsäkert eller radonskyddande byggande inte
varit aktuellt inom kommunen. Ett trettiotal kommuner redo-
visar att ingen information om risken för markradon lämnats
av BN eller MHN vid bygglovsprövning. Det nämnda tyder på
att man inom många kommuner av olika skäl inte beaktat
radonfrågorna i erforderlig utsträckning.
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Enkäten visar dock också att många kommuner gjort stora
insatser och att

- 145 kommuner (52 % av 284) beaktar risken för höga radon-
dotterhalter vid bygglovsprövning, varav 21 st sedan
1979-80, 76 st sedan 1981-83 och 37 st sedan 1984-87.

- 88 kommuner (31 %) redovisar att radonsakert eller radon-
skyddande byggande varit aktuellt inom kommunen

- 132 kommuner (46 %) ger någon typ av information om
risken för markradon vid byggnadslovsprövning

- i ca 70 % av ca 160 svarande kommuner utförs inga hus med
skyddsåtgärder mot radon och i ca 5 % utförs alla hus med
sådana åtgärder

- radondotterhalten inte uppmätts i någon färdig byggnad,
som uppförts med speciella skyddsåtgärder, i 85 % av 129
svarande kommuner och uppmätts i alla sådana byggnader i
4 %

Matningen behöver enligt planverkets rekommendationer en-
dast göras, när det är tveksamt om byggnormens krav upp-
fylls. De kommuner, som har liten erfarenhet av vilka
skyddseffekter som kan uppnås, bör för vinnande av erfaren-
het oftare begära kontrollmätningar eller själva utföra
sådana.

Av enkäten framgår att husägaren alltid eller ibland bekos-
tat kontrollmätningen i färdig byggnad i 22 kommuner av 74
svarande och MHN i 44 kommuner.

I 52 kommuner (18 % av 284) har radondotterhalten mätts i
uppförda byggnader för vilka byggnadslov sökts efter den 1
januari 1981. Halten har mätts i 1165 bostäder m m med
resultat enligt tabell 8.1.

Tabell 8.1 visar att relativt många hus har halter över 70
Fq/m . Detta redovisas närmare i tabell 8.2, vari också
uppskattade medelvärden anges, över 200 000 bostäder har
byggts i hela landet under perioden 1981-85.

SSIs mätningar gjordes på ett representativt urval av 1975
års bostadsbestånd och är viktade med avseende på andel
bostadstyper och hus av olika byggnadsmaterial. De i enkä-
ten redovisade radondotterhalterna är däremot inte repre-
sentativa för hela det nybyggda tillskottet av bostäder
sedan 1981. Bl a torde halterna företrädesvis ha matts i
hus där halterna misstänkts vara höga särskilt i småhus som
ar överrepresenterade i enkätmaterialet.

En bedömning baserad på tillgängligt enkatunderlag och
andra erfarenheter antyder att medelhalten i den sedan 1981
nytillkommande bebyggelsen blir lägre än 1982 års medelhalt
(50 Bq/m ) i det svenska bostadsbeståndet. Planverket har
gissat atf medelhalten.i den nya bebyggelsen skulle kunna
bli så låg som 25 Bq/m . Enkätsvaren antyder att en så låg
medelhalt inte torde nås. Förutsättningen för att medelhal-
ten skall kunna sänkas ytterligare är att markradonproble-
men uppmärksammas bättre än hittills.
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Tabell 8.1. Radondotterhalten i nyuppförda byggnader för
vilka byggnadslov sökts efter den 1 januari 1987. övriga
hus avser skolor, daghem mm.

HUS BYGGDA UTAN ATT
ÅTGÄRDER MOT RADON
VIDTAGITS

Flerbostadshus (lgh)
Enbostadshus
övriga hus

Summa

HUS BYGGDA "RADON-
SÄKERT" ELLER
"RADONSKYDDANDE"

Flerbostadshus (lgh)
Enbostadshus
övriga hus

Summa

Antal
0-
24

11
176

1

188

140
443

1

584

med radondotterhalt
25- 70- 200-
69 199 399

40
74
4

118

18
135

0

153

16
34
0

50

4
31
1

36

3
14
0

17

0
5
0

5

i Bq/m
400-

0
10
0

10

0
4
0

4

Summa

70
308

5

383

162
618

2

782

Samtliga lägenheter
och hus 772 271 86 22 14 1165
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Tabell 8.2. Fördelningen av radondotterhalten i nyuppförda
byggnader.

Ungefärlig Andel Andel
medelhalt större än större äo

70 Bq/m 400 Bq/m

Alla mätta hus 4 6 Bq/m"

Icke radonskydds- 81 Bq/nT
åtgärdade hus
(383 st)

Radonskyddade
hus (782 st)

30 Bq/m'

11 %

2^ %

6 %

1.2 %

2,6 %

0,5 %

Detta kan jämföras med data från SSIs undersökning 1930-82

, 3
50 14 % 1 %

Av de 122 husen med halter över 70 Eq/m har 77 hus utförts
utan och 45 hus med radonskyddsåtgärder. Detta kan tyda på
att risken är relativt stor för att också radonskyddade hus
får höga halter.

Högsta uppmätta halt är 6090 Bq/m i ett hus utan radon-
skyddsåtgärder. Fördelningen av höga halter i de 52 kommu-
n f , som mätts i färdiga hus, framgår av tabell 8.3. Den
visar bl a att halter över 70 Bq/m uppmätts i hälften av
dessa kommuner.

Tabell 8.3 Fördelning av höga radondctterhalter i
nybebyggelse.

Radondotterhalt
Antal kommuner vari halten
uppmätts i färdiga byggnader

Större än 1000 ^
Större än 4 00 Bq/m::
Större än 70 Bq/m

4
7

26

Åtgärder för att minska halten redovisas för 13 hus. I två
av de 14 husen med halter över 400 Bq/m har åtgärder
vidtagits och halten reducerats till lOQ-å 300 Bq/m . I 11
av de 106 husen med halter 70 - 400 Bq/m har halten sänkts
till 10 å 70 Bq/m . Åtgärderna för att. minska halten har i
medeltal medfört en ca 75-procentig reduktion av halten,
dvs till cJrkä 1/4 av ursprungshalten.
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Sannolikt är det fler hus med halter över 70 Bq/m an de 13
redovisade, som åtgärdats. Det ar naturligtvis angeläget
att höga halter undviks i nybebyggelsen och att BN överva-
kar detta. Med hänsyn till problemen med att uppspåra
befintliga hus med halter över 400 Bq/m är det också
angeläget, att radonrisken beaktas vid bygglovsprövning för
ombyggnad.

88 kommuner (31 % av 284) har redovisat vilka typer av
grundkonstruktioner som använts "id radonsäkert eller ra-
donskyddande byggande. Huvudtyperna är kryprumsgrund (tor-
pargrund), hel platta på mark, suterränghus och källarhus.
Utförligare uppgifter om fördelningen på de olika typerna
framgår av bilaga 2.

71 kommuner anger att kryprumsgrund används ofta eller
ibland.

När det gäller hel bottenplatta på mark har de flesta
kommunerna angett att plåttjocklekar större än 10 cm an-
vänts.. Dubbel- och enkelarmering synes vara lika vanliga.
4 0 kommuner anger att dräneringsrör eller andra r.nordningar
för utsugning av markradon under plattan använts ofta eller
ibland.

Suterräng- och källarhus utförs ofta eller ibland med an-
ordningar för utsugning av markradon i cirka hälften av de
50-tal kommuner som svarat. Anordningarna torde ha insatts
som en effektiv extra skyddsåtgärd mot markradon förutom
tätning av golv och väggar mot mark.
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9 VILKEN SAKKUNNIG HJÄLP KAN DE DRABBADE FÅ?

Hög radondotterhalt inomhus kan bero av flera faktorer.
Detta behandlas mer ingående i avsnitt 4.4.

Den vanligaste orsaken är för låg luftomsättning i bo-
staden. Otätheter i grundkonstruktionen förekommer också
ofta.

För att fastighetsägaren ska kunna utföra åtgärder är det
viktigt att man tar reda på vad som orsakar den höga radon-
dotterhalten inomhus.

HHN skall i sin tillsynsverksamhet spåra hus aed hög radon-
dotterhalt.

HHN lämnar oftast råd och information om enkla åtgärder som
kan förbättra ventilationen till fastighetsägaren och de
boende, då höga radondotterhalter konstaterats.

Undersökningar och mätningar utförs i 207 kommuner då
fastighetsägaren eller de boende misstänker hög radondot-
terhalt inomhus och om MHN anser misstanken befogad. I de
kommuner där mätning ej sker ger miljö- och hälsoskydds-
inspektören ofta råd om enkla åtgärder som förbättrar
ventilationen, och namnuppgifter på konsulter som utför
mätningar.

Vid misstänkt och eller konstaterad hög radondotterhalt
inomhus kan oftast miljö- och hälsoskyddsinspektören

- lämna information
- mäta gammaaktiviteten och konstatera ev förekomst av

blåbetong
- utföra eller låta utföra radon/radondottermätning
- lämna SSIs lista på konsulter som utför mätningar
- ge förslag på ventilationsförbättrande åtgärder
- kontrollera om otätheter finns i golv på mark
- ge råd om byggnadstekniska åtgärder
- samarbeta »ed byggnadsinspektörerna
- hänvisa till BN
- hänvisa till litteratur
- informera om sakkunniga experter, konsulter m fl.

BN ansvarar för bygglovprövning för nya byggnader och
ombyggnader och skall da beakta radonrisken.
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Vid misstänkt hög radonavgång och strålning från marken kan
oftast BN

- lämna information
- ge råd om byggtekniska åtgärder
- informera om sakkunniga konsulter.

Fastighetsägaren står själv för kostnaderna för konsult-
ation, mätning i vissa fall, åtgärder m m. (kap 13)

Försäkringsbolaget där fastighetsägaren har sin hemförsäk-
ring kan ge upplysningar om rättsskyddet kan utnyttjas vid
ev juridisk tvist för teknisk besiktning av byggnaden.

Allnän eller enskild advokatbyrå kan utreda ansvarsfrågorna
och eventuellt bistå vid domstolsprocess.

Konsulter inom byggnadsteknik och geoteknik kan utföra
radonmätning, utreda orsaker till ev hög radondotterhalt i
inomluften samt föreslå byggnadstekniska åtgärder.

Det kommunala förmedlingsorganet( kap 13) kan förmedla lån.
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10 FORSKNING, NYA RESULTAT

10.1 Kartläggningar '""S. *\

För att konstatera om givna bestämmelser, rekommendationer
och given information har haft avsedd verkan planerar SSI
att i slutet av 1980-talet genomföra en uppföljning av
radonundersökningen i 1975 års bostadsbestånd, Mätningar
bör göras i ett slumpvis urval av hela bostadsbeståndet och
eventuellt i ett slumpvis urval av hus byggda från och med
1981, då 1980 års byggnorm trätt i kraft.

För närvarande pågår en kartläggning av radon- och radon-
dotterhalterna i bostäder byggda före år 1920 och som inte
har byggts om. Syftet är att försöka förbättra uppskatt-
ningen av hur mycket radon- och radondotterhalten har ökat
sedan början av 1900-talet.

Som nämndes i inledningen har man hittills inte funnit
några höga torondotterhalter i bostäder i något land. Såda-
na undersökningar är dock relativt få, inte särskilt omfat-
tande och har inte utförts i svenska bostäder varför SSI
planerar en undersökning av bostäder framför allt i de
områden där det skulle kunna vara befogat av geologiska
skäl.

Nyligen har en undersökning av radon- och radiumhalten i
dricksvatten slutförts. Prover har tagits- från alla stora
allmänna vattenverk samt stickprov från små allmänna vat-
tenverk som använder grundvatten. Stickprov har också
tagits ur privata djupborrade brunnar. Resultatet visar
låga nivåer i stcra allmänna vattenverk (mindre än 100 Bq
per liter vatten/. T små ailmfcnr.a vattenverk kan det före-
komma hog-re nivåer och i 10 % av de privata djupborrade
brunnarna, var radonhalterna högre än 1000 8q per liter,
vilket äT.den nivå över vilken åtgärd rekommenderas
(SoS84).

10.2 Mätteknik '

För att få underlag för metodbeskrivningar och rådqivning
om mätmetoder har SSI genomfört och planerar systematisk
Undersöknin? av instrument för mätning av radon- och radon-
dotterhalten i bostäder.

Förbättringar och utveckling av de instrument och atetoder
som används för att kunna hålla en refeiens fov radon- och
radcndotteriaätningar i luft pågår. Även andra referensmeto-
der som behövs föi bostadsproblemet t ex bestämning av
radioaktiva ämnen i byggnadsmaterial förbättras fortgående.

Uppckattning av onoggrannheten i årsmedelvärdet för radon-
dottetnalten i luft som beräknats från mätningar under
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kortare tid än ett år är av praktisk betydelse. 5SI genom-
för en undersökning av tidsvariationerna i bostäder genom
att mäta radon- och radondotterhalterna kontinuerligt under
minst ett år vardera i småhus av olika typ.

Jämförelser mellan olika mätmetoder har utförts (Ny82,
Er84, MÖ86). För att få en uppfattning av mätningarnas
validitet nar jämförelser också utförts i olika projekt
t ex epidemiologiska och byggnadstekniska där effekter, av
tekniska åtgärder har utvärderats.

De mätningar som görs av radonhalten i jordluft gäller
andra halter, annan fuktighet och temperatur än inomhus-
luft. Hur dessa parametrar påverkar instrumenten för mät-
ning av radonhalten i jordluft behöver undersökas,,närmare
för att bättre kunna uppskatta onoggrannheten'i mätresulta-
ten. För sådana undersökningar är SSls anläggning för ka-
librering av instrument fci mätning av radon i jordluft
lämpad. Den har byggts och sköts av SGAB och är placerad i
Mala.

10.3 Byggnadstekniska åtgärder och mark

Statens råd för byggnadsforskning, BFR, har sedan 1978
förmedlat forsknings- och utvecklingsanslag till tekniska
högskolor, konsulter m fl inom byggnadsområdet. BFR har *
finansiellt stött ett 20-tal projekt inom radonområdet.

I BFRs forsknings- och utvecklingsprogram "Hälsoskydd i
byggnader" (BFR 84) angav man att det fanns ett relativt
gott underlag för rådgivning om byggnadstekniska lösningar
för att minska radondotterhalten i inomhusluften i bostä-
der. Dock ansåg BFR atf Kunskapen om sambandet mellan ra-
dondöttrar i luften och lungcancer var ofullständig. BFR
gav forskningen inom programmet medelhög prioritet och an-
gav även följande uppgifter som viktiga:

- fortsatt utveckling av saneringsmetoder för vissa
byggnadstekniska konstruktioner

- uppföljning av mätningar av radondotterhalten i "radon-
säkra" nya byggnader

- modifiering av existerande byggnadsteknik framför allt
för att hindra inflöde av mark radon i byggnader

- utveckling av mätmetoder för radon- och radondöttrar i
luft

För närvarande pågår ett 10-tal radonprojekt med medel
från BFR, bl a inom följande områden:

- utprovnlng av byggnadstekniska åtgärder (Er87)
- Åtgärder i radonhus - uppföljning efter 3-4 år.

Projektet syftar till att fastställa om de byggnadstek-
niska åtgärder, som utfördes vid konstaterad hög radon-
dotterhalt i inomhusluft i bostäder, fortfarande är ef-
fektiva efter ca 5 år. I 150 hus, framför allt småhus,
har mätning av radondotterhalt utföits dels före åtgärd,
d°ls efter åtgärd. Efter ca 5 år skall inom projektet
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ytterligare mätningar ntföras för att konstatera hur be-
ständiga åtgärderna varit.

- Undersökning av markradon.
Projektet syftar till att utarbeta en handbok för under-
sökning av markradon. I den skall de metoder som används
vid handläggning och kartering av markradonförhållande
redovisas. Handboken skall även behandla radonets trans-
portsätt, byggnadsutförandets betydelse, klassning av
markradonriskerna och sambandet mellan geologi och radon-
halter i grundvatten (Ak87).

I ett närliggande projekt avses att utarbeta en metodbe-
skrivning, ett s k metodblad för markradonundersökningar.
I BFRs plan för forskning och utveckling 1987-1990 (BFR86)
lämnas en översikt över vissa uppnådda forsningsresultat
under föregående treårsperiod. Av BFRs anslagsframställning
för perioden 1987-1990 framgår att rådet inte kommer att
satsa på radonfrågor. Det kan tolkas som om BFR anser att
forsknings- och utvecklingsarbetet inom radonområdet är
tillfredsställande tillgodosett. Däremot kommer andra inom-
husmiljöfrågor i byggnader att ges en framträdande roll.

Det gäller i första hand frågor om luftkvalitet (luftför-
oreningar, damm mm). Fukt och mögel samt byggskador kommer
även i fortsättningen att vara ett viktigt insatsområde för
BFR.

Statens institut för byggnadsforskning (SIB) bedriver
forskning och kunskapsuppbyggnad med inriktning mot bygg-
nads- och bostadssektorn. I SlBr> verksamhetsplan 1987/88 -
1989/90 (SIB86) redovisas bl a aktuell och planerad forsk-
ning inom institutet. SIB anser att radonproblem i hus
fortfarande kvarstår. För att komma till rätta med det
krävs att projekteringsregler och tekniska lösningar ut-
arbetas, anser SIB. Inom SIB-projektet "åtgärder i radon-
hus" studeras olika metoder för act minska inträngning av
radonhaltiy luft i huset. SII> avser att genom experiment-
byggnader studere s k radonbrunn&r. De har visat sig qe en
mycket god reduktion av radonhalten (C185).

Några få undersökningar har också gjorts mow universite-
ten. Byggnadstekniska metoder hai ockcå prövats i andra
länder, t ex USA, Canada och Storbritannien. Des*a är inte
alltid tillämpliga på svenska förhållanden eftersom bygg-
nadstekniken skiljer mellan olika länder

Det utförs f ts »ätningar och bedösinJngar av risken för
markradon i aa-.tga kommuner. Dessa bedömningar skulle kunna
bli säkrare om det funnes kunskaper on vad som verkligen är
nor mel rcdoniialt i Barken i Sverigs. En god bedömning av
risken för markradon Kr av stor ekonomisk betydelse. De
undersökningar av radentransport i mark, &oa ha; utförts i
andra länder, uppfyller heller inte de krav som bör ställas
på gruntM5$gande undersökningar. Dessa bör utfärdas i sam-
arbe to »ell&r 'yaikez och geologer.
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10.4. Epidemiologiska studier.

Sambandet mellan radondotterexposition i gruvor och lung-
cancer kunde påvisas i början av 1970-talet genom epide-
miologiska studier av gruvarbetare. Vad gäller radon i
bostäder är dock inte sambandet lika klart. De studier, som
gjorts för att belysa detta samband har närmast varit att
betrakta som pilotstudier i syfte att testa och utveckla
olika undersökningsmetoder.

Det pågår för tillfället två studier i Sverige och ett
antal utomlands som väntas klarlägga risken bättre. Inte
heller dessa torde dock vara tillräckliga för en kvanti-
tativ riskbedömning. För att närmare beräkna storleken av
risken föreslog cancerkommitten att en större epidemio-
logisk undersökning skulle genomföras. Nar. angav att upp-
läggningen skulle vara av fall-kontrolltyp och att radon-
mätningar i bostäderna sannolikt fordrades. Undersökningen
skulle pågå i 4-7 år och kosta ca 10 Mkr.

Efter uppdrag av regeringen redovisade socialstyrelsen i en
utredning förutsättningarna för att med en epidemiologisk
undersökning få fram riskfaktorer för radondotterexpone-
ring. I januari 1987 lämnade statens miljömedicinska labo-
ratorium in en ansökan till berörda forskningsråd. Denna
har arbetats fram av en projektgrupp bestående av represen-
tanter för socialstyrelsen, statens strålskyddsinstitut,
statens miljömedicinska laboratorium, Linköpings och Umeå
universitet samt företrädare för vardera mark och byggnads-
kunnande. Till sin hjälp har projektgruppen haft en refe-
rensgrupp. Synpunkter har också inhämtats från de berörda
forskningsråden. SSI har för budgetåret 1986/87 anslagit
900 000 kr till projektet.

Den föreslagna studien skall enligt planerna omfatta 1500
fall och 3000 kontroller. Hänsyn skall tas till kön, ålder,
överlevnad, rökvanor och andra levnadsvanor. Exponerings-
information insamlas via enkät till undersökningsindivi-
derna eller om dessa avlidit, till anhöriga. Mätningar av
radonhalter genomförs i samtliga bostäder bebodda av
undersökningsindividerna under minst två år mellan 1945 och
5 år före observationstidens slut. Denna tidsperiod väljs
för att skillnaderna i radondotterhalter i olika bostäder
sannolikt varit högst under senare decennier, bl.a. på
grund av att man då tagit i bruk radonavgivande material
som byggnadsmaterial. De sista 5 åren före obser-
vationstidens slut utesluts då de på grund av induktionsti-
den för cancer sannolikt i ringa grad påverkat risken. De
största kostnaderna kan hänföras till radondottermätningar-
na, som skall ligga till grund för uppskattningen av expo-
sitionen och som ger den största osäkerheten i riskvärde-
ringen. Det hr mycket svårt att veta hur radonhalten varit
under de gångna åren, den kan ha varierat mycket bl. a. på
grund av levnadsvanor (vädring), vistelsetider, ombyggnader
och osäkerheter var i huset de undersökta individerna bott.
Ju bättre information man har på dessa punkter desto säk-
rare blir riskvärderingen.
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10.5 Aerosoler - upptagsstudier.

Epidemiologiska studier kan konstatera orsakssammanhang,
nen inte förklara mekanismerna bakom processerna. För att
förstå mekanismerna behövs detaljerade kunskaper om hur de
olika ämnena förhåller sig. Studier av radon och dess
döttrar på atomär, molekylär och partikelnivå är därför av
största intresse.

Till skillnad från radon, som är en gas med mycket liten
kemisk reaktionsförmåga är radondöttrarna kemiskt mycket
reaktiva fasta ämnen, som kan fastna på partiklar, aero-
soler, i luften. Beroende på dessa partiklars storlek och
kemiska egenskaper kan de stanna kortare eller längre tid i
luften. Därför beror radondöttrarnas uppträdande i mycket
hög grad på luftkvalitén i bostaden.

Radondöttrarna förekommer i luften antingen som fria
(obundna) eller bundna. De obundna radondöttrarna är fria
atomer eller joner, som binds till andra molekyler i luf-
ten. De är mycket små, ca 1 nanometer (0,000 001 mm). De
bundna radondöttrarna igen är sådana, som binds till par-
tiklar, aerosoler, i luften. Dessa aggregat kan vara flera
hundra gånger större än de obundna aggregaten. Ju större
aggregaten är, desto svårare har de att hålla sig kvar i
luften.

De bundna och de obundna radondöttrarna har olika kemiska
och fysikaliska egenskaper, bl. a. olika vidhäftningsför-
måga och olika diffusionshastighet. Det är således av
mycket stor vikt att vid dosuppskattningar känna till stor-
leksfördelningen av de partiklar som bär med sig radon-
döttrarna. Mätningar gjorda hittills visar att radondött-
rarna är jämnt fördelade på aerosoler av alla partikel-
storlekar. På grund av radondöttrarnas stora diffusions-
hastiohet fastnar de främst på aerosoler som redan bildats
i luften. Vanligen finns radondöttrarna på partiklar som är
0,1 - 0,2 mikrometer (0,001 - 0,002 mm) i diameter.

Försök har gjorts i ganska stor omfattning i gruvor, men
förhållandena där är helt andra än i bostadsmiljö. Vissa
förstudier har gjorts i bostadsmiljö, men ytterligare be-
hövs ingående studier av partikelfördelning i olika typer
av inandningsluft.

För att få en fullständigare bild av hur radondöttrarna
beter sig bör partikelmätningarna kompletteras med studier
av hur mycket som når lungan och hur mycket som fastnar i
lungan. Därför behövs mätningar av radondotterhalt i inand-
nings- resp. utandningsiuft. Ned hjälp av apparatur på SS1
kan nan studera om radondöttrarna fastnar i näsan eller om
de når ner till lungan. Förstudier har gjorts i såväl gruv-
som laboratorie- och bostadsmiljö. Förbättringar av mät-
metoderna påbörjades före Tjernobylolyckan, och kommer att
återupptagas så fort som möjligt.
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10.6 Sammanfattning.

För en bättre förståelse för radonproblematiken krävs in-
satser på flera områden. För kunskap om problemets omfatt-
ning krävs omfattande kartläggningar av marken och bostads-
beståndet. Det krävs forskning rörande byggnadstekniska åt-
gärder. Vidare krävs undersökningar för att konstatera om
givna bestämmelser, rekommendationer och information haft
avsedd effekt på den samlade befolkningsdosen och på de
höga radondotterhalterna. Dessa undersökningar baseras
lämpligen på slumpurval.

Studier inom alla dessa områden har pågått allt sedan
radonproblemet upptäcktes. Insatserna ökade betydligt i
Sverige efter radonutredningen. I Sverige ligger man kun-
skapsmässigt väl framme, främst beroende på att radonprob-
lemet här är så stort och därför så angeläget. Men mycket
återstår ännu att göra.

För närvarande pågår kartläggning av äldre hus, som inte
byggts om. Detta för att uppskatta hur radon- och radondot-
terhalten varit tidigare.

Höga radondotterhalter kan förekomma i hus med höga radon-
halter i dricksvatten. Undersökningar av radonhalten i
dricksvatten har nyligen slutförts.

Risken för lungcancer för sådana som utsatts för höga
radondotterhalter i sina bostäder kan uppskattas genom
epidemiologiska studier. Det har gjorts ett antal epidemio-
logiska studier i bostadsmiljö såväl i Sverige som utom-
lands. Dock har ingen studie hittills varit tillräckligt
stor för att med säkerhet bestämma riskens storlek. I
Sverige är förutsättningarna goda för att göra en omfattan-
de epidemiologisk studie, dels på grund av de höga radon-
dotterhalterna i bostäderna, dels på grund av det svenska
cancerregistret.

För tillfället planeras en stor epidemiologisk studie av
fall- kontrolltyp i Sverige, omfattande ca 1500 fall och
3000 kontroller. Studien beräknas pågå i ca 5 år och kosta
ca 10 miljoner kronor. Den höga kostnaden hänförs främst
till mätningar av radondotterhalten i de undersöktas bostä-
der. Forskningsansökningar har lämnats in till berörda
forskningsråd. Besked om huruvida studien kan starta beräk-
nas komma till sommaren 1987.

Epidemiologiska studier kan konstatera orsakssammanhang men
ej förklara mekanismerna. För en närmare förståelse för ra-
donproblematiken krävs även detaljerade kunskaper om hur
radon och radondöttrarna uppträder. Nedan radon är en gas
med mycket liten kemisk reaktionsförmåga är radondöttrarna
kemiskt mycket reaktiva fasta partiklar, 6om lätt fastnar
på andra partiklar, aerosoler eller dammpartiklar i luften.
Studier av dessa partiklar kan därför ge kunskaper om hur
radondotterpartiklarna beter sig i olika luftkvaliteter.
Vidare kan mar bestämma hur stor del av radondöttrarna som
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stannar kvar i lungan vid olika luftkvaliteter och hur stor
del som igen andas ut.

En förutsättning för alla dessa studier är god mätteknik
vad gäller bestämning av radon och dess döttrar. Sådan
mätteknik finns och förfinas fortlöpande för att erhålla
allt säkrare mätresultat.

För att komma tillrätta med proble" .ken krävs omfattande
kunskaper om byggnadstekniska åtf - ' <:t och deras effekter.
För närvarande pågår ett tiota] ' ojekt med medel från
byggforskningsradet.

En god kunskap om markens v kaffenhet är av yttersta vikt
för planering och åtgärde rot radon. Det utförs f n mät-
ningar och bedömningar r •• • isken för markradon i många
kommuner. Dessa bedömr >ar skulle kunna bli säkrare om man
visste vad som verkli ., är normal radonhalt i marken.
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11 INTERNATIONELLA LÄGET OCH PLANER

Intresset för radon och dess sönderfallsprodukter i inom-
husluft har ökat snabbt under de senaste tio åren béde vad
gäller mätningar och bestämmelser. Detta beror huvudsakli-
gen på att man har insett att det kan finnas höga nivåer i
de flesta länder samt att hälsoriskerna från radondotterex-
ponering har kunnat uppskattas.

Under det tidiga 1970-talet genomfördes undersökningar av
radon- och radondotterhalter inomhus i många länder, spe-
ciellt i hus som var byggda av eller på avfallsmatexial,
men också i bostäder i allmänhet, t ex i Ungern (Ge72). Vid
denna tid föreslogs restriktioner på byggnadsmaterial i
Sovjetunionen, i Storbritannien och i Västtyskland. I USA
faställdes gränsvärden såväl för gammastrålningen som för
radondöttrar endast i hus byggda på eller av avfallsmate-
rial från uranindustrin.

Ar 1973 etablerades en expertgrupp av OECD/Nuclear Energy
Agency (NEA) för att arbeta fram rekommendationer för att
begränsa exponeringen av strålning från naturlig aktivitet
i byggnadsmaterial. En rapport som beskrev problemen pub-
licerades 1979 (NEA'/9). Det var då inte möjligt att komma
överens om några rekommendationer vilket berodde på att
kunskapsbasen inte var tillräcklig. Man behövde veta mer om
nivåerna i bostadsbeståndet och om storleksordningen av
risken för skada på hälsan från exponering i bostäderna.

Ar 1977 gav den internationella strålskyddskommissionen
ICRP ut publikation No 26. I denna rekommenderades för
första gången att förhöjd naturlig strålning skulle be-
handlas enligt samma principer som strålningen från artifi-
ciella strålkällor (ICRP77). Ar 1983 presenterade ICRP
principerna för att begränsa exponeringen av allmänheten
från naturliga strålkällor (ICRP84).

11.1 Internationella organisationer och rekommendationer

Den internationella strålskyddskommission (ICRP)

ICRP har presenterat sina principer för att begränsa ex-
poneringen av allmänheten för naturliga strålkällor i ICRP-
39 (ICRP84).

ICRP har tre huvudprinciper

- nyttan skall överväga nackdelarna (risken)
- strålskyddet skall optimeras (ALARA)
- stråldoserna till individerna skall inte överstiga de

gränsvärden som rekommenderas av ICRP
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De två första punkterna ar tillämpliga på naturliga strål-
källor men inte den tredje eftersom naturlig strålning (och
medicinsk användning) ar undantagen. Optimeringsprincipen
ar den viktigaste principen för att begränsa stråldoserna
från naturliga strålkällor. I stället för den tredje punk-
ten ovan rekommenderar ICRP ett särskilt system av restrik-
tioner.

ICRP har baserat sina rekommendationer på i vilken ut-
sträckning exponeringen är styrbar (se avsnitt 3). Därför
skiljer ICRP mellan befintliga och framtida situationer.
För befintliga situationer rekommenderar ICRP étgärdsnivåer
och för framtida situationer tillämpning av en delgräns
("upper bound"). Atgärdsnivån skall vara kopplad till åt-
gärder så att t ex en låg åtgärdsnivå kan införas för enkla
åtgärder och en högre för komplicerade åtgärder. Delgränsen
är en gräns för individdosen eller en mängd härledd från
den dos som används i optimeringsuppskattningen av framtida
försvarbara exponeringssituationer.

ICRP påpekar att den mest betydelsefulla exponeringssitua-
tionen från naturliga strålkällor är den som har samband
med närvaron av radon i hus och för dessa situationer har
ICRP givit värden för åtgärdsnivåer och delgränser.

För befintliga exponeringssituationer har ICRP inte funnit
det möjligt att rekommendera åtgärdsnivåer för alla typer
av åtgärder. ICRPs rekommendation innebär att för enkla
åtgärder kan man överväga,en åtgärdsnivå för radondotter-
halten i området 200 Bq/m (stråldos ca 20 mSv/år). För
besvärliga och ingripande åtgärder anses ett värde flera
gånger högre vara lämpligt.

För framtida exponeringssituationer anses skyddspolicyn
kunna följa den som används för artificiella strålkällor,
utom att dosgränserna för artificiella strålkällor inte är
tillämpliga. Framtida exponeringssituationer skall vara
försvarbara och i den mån de är styrbara skall strålskyddet
optimeras. En delgräns för optimeringsresultatet bör defi-
nieras som mål för att ingen individ får en stråldos som
representerar en uppenbar risk.

ICRP anser att en rimlig delgräns för radondotterhalten är
av storleksordningen 100 Bq/m och att ett värde av denna
storleksordning skulle förhindra radon från att vara en
dominerande risk i bostäder. För strålskyddet i nya hus kan
delgränsen för den individuella stråldosen i optimerings-
uppskattningen ligga till grund för byggnadsnormer för
konstruktion, byggande, ventilation m m.

Världshälsoorganisationen (WHO)

Rekommendationer för luftkvalitén i inomhusluft håller på
att utarbetas av WHOs regionala Europakontor. I augusti
1985 samlades en expertgrupp för att behandla denna fråga
för bl a radon inomhus. Expertgruppens rapport har publice-
rats som en separat rapport (WHO86) i WHOs Environmental
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Health Series, som inte skall förväxlas med officiella WHO-
publikat ioner.

Generellt föreslår expertgruppen att byggnader med mer an
100 Bq/m radondöttrar (årsmedelvärde) bör bli föremål för
överväganden om åtgärder för att minska halten om det kan
göras med enkla åtgärder, vidare föreslår gruppen att åt-
gärder bör övervägas utan lång tidsfördröjning i byggnader
med radondotterhalter högre än 4Q0 Bq/m . överstiger den
totala exponeringen 2000 Bq år/m bör åtgärd omedelbart
vidtas. Gruppen föreslår också att byggnormer bör utformas
så att radondotterhalter som överstiger 100 Bq/m undviks i
framtida hus.

Dessutom rekommenderar grupper- representativa kartlägg-
ningar av radondotterhalten sä att områden med höga halter
identifieras samt att epidemiologiska studier genomförs i
synnerhet i norra Europa, där förutsättningarna anses goda.
Även andra typer av studier för att förbättra riskupp-
skattningen rekommenderas t ex djurstudier. Gruppen före-
slår också ytterligare undersökningar av hur radondotter-
halten inomhus beror av radonkällorna för att öka möjlig-
heten att identifiera områden och hus med höga radondotter-
halter och för åtgärder att begränsa sådana halter. Dess-
utom påpekar gruppen betydelsen av interkalibreringar med
regelbundna mellanrum.

De nordiska strålskyddsinstituten

De nordiska strålskyddsmyndigheterna har sedan lång tid
tillbaka haft ett intimt samarbete, vilket år 1976 resulte-
rade i den s k flaggboken (No76) i vilken myndigheterna
presenterar gemensamma rekommendationer inom de flesta
strålskyddsområdena. Denna första sammanställning av gemen-
samma rekommendationer har sedan följts av supplement.
Rekommendationer för det naturliga strålskyddsområdet för
allmänheten kom år 1986 (No86). De omfattar exponering för
alla naturliga strålkällar, dvs inte endast för radon och
gammastrålning i bostäder.

För att begränsa radondotterhalten i befintliga hus rekom.
menderas att åtgärdsnivån inte bör vara högre än 4 00 Bq/m
vilket agges motsvara 20 - 40 mSv/år. Här påpekas också att
400 Bq/m ger en tillräcklig säkerhetsmarginal till akuta
lungfunktionsskador. Om radondotterhalten överstiger 400
Bq/m bör åtgärder vidtas så att nivån minskas så långt som
är rimligt möjligt. Mot bakgrund av den höga risk som
motsvarar 400 Bq/m av radondöttrar i bostäder rekommende-
rar myndigheterna att åtgärder vidtas om radondotterhalten
är högre än 100 Bq/m under förutsättning att åtgärderna är
enkla. Myndigheterna rekommenderar också att de nationella
myndigheterna bör överväga att ge finansiellt stöd till
åtgärder-för att minska radondotterhalten om den överstiger
100 Bq/m .

För framtida exponeringssituationer rekommenderas en del-
gräns för exponering från radondöttrar i luft i planerade
hus som motsvarar en radondotterhalt av 100 Bq/m som
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genomsnitt under ett år. Stråldosen från denna anges mot-
svara 5 - 1 0 mSv/år.

Dosgränsen för exponering från gammastraining i framtida
hus rekommenderas svara mot en dosrat i luft av 0,5 Sv/tim
vilket ger en stråldos ekvivalent med 3 mSv/år. Denna
delgräns gäller inomhus och på speciella platser utomhus
t ex lekplatser.

Nivåer under vilka man i förväg har kommit överens om att
det inte behöver utföras någon optimeringsuppskattning har
rekommenderats för byggmaterial. För att begränsa radonav-
givningen rekommenderas att materialet inte bör innehålla
mer än 100 Bq/kg av radium-226. När ett hus byggs till alla
delar av ett sådant material beräknas man få en radondot-
terhalt på högst 90 Bq/m och som genomsnitt ca 40 Bq/m om
luftomsättningen år 0.5 omsättningar per timme. För att
begränsa gammastrålningen föreslås ett gammaindex.

De nordiska strålskyddsmyndigheterna rekommenderar också
att områden med hög potential för radonavgivning från mar-
ken identifieras för att utgöra bas för planläggning och
för spårning av befintliga hus med höga halter.

För både befintliga och framtida bostäder definieras
dricksvattnet som en del av boendet och rekommendationer
ges för både radon och långlivade radionuklider i vattnet.

Nordtest

Nordtest bildades år 1973 av Nordiska ministerrådet oc ~
ett samarbetsorgan för att främja utvecklingen inom pi/ -
ningsområdet. Nordtest skall bl a utarbeta, rekommend» x •
och registrera gemensamma nordiska provningsmetoder. i*-j< -
tet bedrivs till stor del i åtta fackgrupper bl a Nord „> it-
bygg och Nordtest-kemi.

Nordtest har givit ut två beskrivningar av metoder f
mätning av radondotterhalten - filtermetoden (NT82) « c ri
spårfilmsmetoden (NT82). F n pågår arbete med en kolt.Xter-
metod.

CIB

CIB är en sammanslutning av offentliga 'orsknings- oct.
informationsorgan inom byggområdet. Det tillkom 1953 o~h är
numera en världsomfattande organisation med cirka en tred-
jedel av medlemmarna från tredje världen. Målet för CIB är
att uppmuntra, underlätta och utveckla internationellt
samarbete vad gäller forskning, studier och dokumentation
av byggandet ur alla aspekter.

Huvudparten av CIBs arbete sker i arbetskommissioner och
styrgrupper. Frågor om strålning och radon i byggnader har
hittills inte behandlats men kommer att tas upp på ett
symposium "Healthy Buildings 1988" den 5 - 8 september 1988
i Stockholm.
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11.2 Kartläggning i andra länder

Landsomfattande undersökningar av radon- och radondotter-
koncentrationer har utförts eller planeras i många länder
sedan 1980-talets början. I tabell 11.1 presenteras resul-
tat frén några landsomfattande undersökningar från 1970-
och 1980-talet. I flera av dessa lander pågår mer omfattan-
de undersökningar och resultaten kan behöva revideras.
Principerna för urvalet av bostader skiftar mellan under-
sökningarna beroende på syftet. De resultat som presenteras
i tabell 1 är baserade på undersökningar med målet att vara
representativa för länderna. Några ar dock ännu inte av-
slutade.

Tabell 1 1 . 1 . Radondotterhal ter (a ) e r h å l l n a i landsomfattande
undersökningar.

Land

Belgien
Canada
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Italien
Kina
Nederländerna

Polen
Schweiz
Storbritannien
" , Cornwall

Sverige
U.S.A.
Västtyskland

Medelvärde
Bq/m3

25
25
_
45
38
-
—
80
_

4(")
70
10
_

53
21-30
25

50%
har

20
7
28
30
20
20
20
—
10

—
30
7
80

30
17
13

av bostäderna
lägre nivå än
Bq/a3

(* + **)
(*)
(*)
(*)
(•)
(•)
(•)

(*)

Antal
bostäder

79
13413

82
4500
765
250

1000
82

1000

201
123

<2000
700

506
552

5970

Referens

Po85
Lé84
So85
Ca86
Ra85
Au85
Sc84
Hu85
Ho84,
Pu85
Gw82
Br82,
Gr85
Hr84,
O'R83
MJ84.
Ne84
Hi84a

Pu84,

Br84

Br84

Sw84a,b

,b, Sc85

a) Där radonhalt angivits i referensen har radondotterhalt
i tabellen beräknats med användning av F-0.5, d . v . s . radon-
dotterhalten förutsätts vara hälften av radonhalten.

*) småhus
•*(lägenhet i flerbostadshus

I de flesta fall är fördelningarna log-normala dvs sneda
med många låga och några få höga värden. Nivåerna varierar
från ett område till ett annat, t ex Västtyskland och
Storbritannien har lägre värden än de nordiska länderna. I
Storbritannien har t ex Cornwall högre nivåer än landet i
genomsnitt. I USA har ä inu högre nivåer än i Sverige hit-
tats, t ex i vissa delar av New Jersey. USA har nu påbörjat
en mycket omfattande kartläggning av hela USA.

Det har visat sig att nivåerna i de nordiska länderna är i
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stort desamma. Undantag ar Danmark och Island. Sverige har
troligen något högre nivåer an de övriga länderna i Norden.
I Finland har hittills matningar i mer an 4 500 bostader
utförts och pågår f n i 12 000 bostader. Hittills har 400
bostader med nivåer över 400 Bq/m konstaterats i Finland.
I Norge och Danmark planeras omfattande matprogram.

En direkt jämföreLse mellan fördelningarna av nivåerna i
bostäder har gjorts i tabell 11.2.

Tabell 11.2 Fördelning av radondotterhalter rapporterade ?.
några stora studier.

Land Medel- Procent av bostader som överstiger
varde 100 3 200 400
Bq/m Bq/m Bq/m Bq/m

Finland
Norge r 50 10
Sverige J

USA 27 5 1 0,1
Canada 25 3 1 0.2
Västtyskland 25 0,7 <0,l

Storbritannien 10 0,2 <0.1

11.3 Gränsvärden och rekommendationer i andra länder

Sverige var först med att införa generella restriktioner
för radondotterhalten och gammastrålningen i bostader.
Tidigare hade bestämmelser för speciella fall införts i
t ex USA och Canada. Man hade givit mycket stränga restrik-
tioner för hus som var byggda på eller av avfall från uran-
och fosfatindustrin. I Canada infördes bestämmelser för
endast orter med uranbrytning med motiveringen att gruv-
arbetarna inte borde utsattas för radondöttrar både på
arbetsplatsen och i hemmet. Dessutom infördes bestämmelser
för en ort, där det legat en anläggning för anrikning av
radium, från vilken avfallet har spritts i staden.

Under de senaste åren har generella bestämmelser eller
rekommendationer införts i flera länder, t ex i Finland,
USA och Storbritannien. Några bestämmelser och rekommenda-
tioner har sammanställts i tabell 11.3. De värden som
lämnas i tabellen har i många fall räknats om från andra
enheter till radondotterhalt i Bq/m . Denna omräkning med-
för att värdena för gränsvärden och rekommendationer synes
mer exakta än de i verkligheten är.

USA har ännu inga bestämmelser för allmänheten annat än för
de ovan nämnda speciella fallen. Däremot har olika organ
rekommenderat åtgärder vid olika nivåe.. I tabell 11.3
visas rekommendationerna *rån det amerikanska nationella
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Tabell 11.3. Gränsvärden och rekommendationer för att be-
gränsa exponeringen från inandning av radon och radondöttrar
i inomhusluft. Tabellen gör in*:e anspråk på att vara full-
ständig. De rekommendationer, som lämnats i andra enheter
eller som stråldos har räknats om till radondotterhalt i
Bq/m (AECB77, EPA79, EPA80, FRC82, MBB80, NCRP84, USSR76).

BEFINTLIGA HUS

Atgards-
nivå,
Bq/m

Undersök-
ningsnivå
Bq/m

PLANERADE HUS

Planeringsnivå

Bq/m3

HELA ALLMÄNHETEN

Gränsvärden

- Sverige
- Finland

Rekommendat ioner

- Polen
- Sovjetunionen
- Storbritannien

- USA N R C P
U b A EPA

SPECIELLA FALL

Gränsvärden

- Canada
- USA

Colorado
Florida

400
400

200
150
75

70

200
70

a)

c)

70
100a)

20
70
50

b)
b)
c)

d)

d)

40

40
40

75

56
75

Beräknat från halten av radon, 800 Bq/m resp 200 Bq/m .

c)

Krav endast på byggnadsmaterial.

Rekommendationerna är lämnade som stråldoser 20 mSv/år
resp 5 mSv/år. Dessa anses i rekommendationen motsvara
radonhalterna 400 Bq/m och 100 Bq/m , vilket ungefär
svarar mot en radondotterhalt av 200 resp 50 Bq/m .

d > Omedelbar åtgärd vid 550 Bq/mJ.
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rådet för strålskydd och matningar (NCRP). USAs miljö-
skyddsorgan (EPA) ger i avkortad form följande rekommenda-
tioner (EPA86).

För radondotterhalter omkring eller högre an 3700 Eq/tn bör
åtgärder vidtas inom ett antal veckor så att nivån blir så
låg som möjligt under 3700 Bq/m . Om detta inte är möjligt
bör de boende flytta från huset tillfälligt.

För radondotterhalter mellan 370 och 3700 Bq/m3 bör åtgär-
der vidtas inom ett antal månader till en nivå som ligger
så långt som möjligt under 370 Bq/m .

För radondotterhalter mellan 75 och 370 Bq/m bör åtgärder
vidtas inom några få år så att halten minskas till en nivå
omkring 75 Bq/m eller lägre.

Exponering för radondotterhalter omkring eller lägre än 75
Bq/m anses vara svåra eller omöjliga att minska.

För framtida hus ar planeringsnivåerna praktiskt taget
desamma för alla länder i tabellen med undantag för Polen,
där endast radiumhalten i byggnadsmaterialet är begränsat
och inte det radon som kommer från marken. Däremot är det
stora skillnader för åtgärdsnivåerna för befintliga hus.
Att^det Sr en skillnad mellan nivåerna för hela allmänheten
och r^r de speciella fallen är inte förvånande. För de
speciella fallen är det enklare att finansiera och hantera
ombyggnad eftersom antalet hus är ganska begränsat och
radondotternivåerna har kommit från någon industriell akti-
vitet. För hela allmänheten däremot är oftast de hus som
behöver åtgärdas många och kostnaden måste oftast betalas
av husägaren. Målet är dock att nå nivåer som är så låga
som rimligt möjligt, dvs att nivåerna bör reduceras i de
flesta fall om det kan göras med enkla medel och låga
kostnader även oro nivåerna är lägre än de rekommenderade
åtgärdsnivåerna eller gränsvärdena.

Byggtekniska åtgärder för att minska radondotterhalterna
rekommenderas t ex i Canada, i Storbritannien, av USAs
miljöskyddsorgan och i några av staterna. De är i stort
desamma som rekommenderas i Sverige. Frågor om finansiellt
stöd till husägaren är ännu inte behandlad i de flesta
länder. Undantag är Finland, där det finns reparationslån
för att komma tillrätta med radon, mögel m m. Dessa är
lättare att få för personer med låga inkomster. USA har
ännu inte löst ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och
ännu mindre frågan om finansiellt stöd. Dock har staten
Pennsylvania sedan våren 1986 ett låneprogram för att mins-
ka radondotterhalterna i bostäder, som har högre halter än
75 Bq/nT (Re86).

11.4 Sammanfattning

Intresset för radon och dess sönderfallsprodukter har ökat
snabbt under de senaste åren i många länder och i berörda
internationella organisationer.
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För befintliga hus rekommenderar de nordiska strålskydds-
myndigheterna och en expertgrupp från WHOs europakontor att
enkla åtgärder bör vidtas om radondotterhalten överstiger
100 Bq/m . Den internationella strålskyddskommissionen
rekommenderar enkla åtgärder för nivåer som överstiger
omkring 200 Bq/m » De nordiska strålskyddsmyndigheterna och
WHOs expertgrupp anser att man alltid bör vidta åtgärder
vid nivåer högre än 400 Bq/m , den internationella strål-
skyddskommissionen att komplicerade åtgärder bör vidtas vid
nivåer högre än flera gånger 200 Bq/m .

För framtida hus rekommenderar alla de internationella
organisationerna att byggnormer bör utformas så att nivån i
nya hus understiger 100 Bq/m . Alla dessa har även påpekat
behovet av landsomfattande mätningar och interkalibreringar
mellan laboratorier som mäter radon i bostäder.

Landsomfattande undersökningar av radon och radondöttrar
har utförts eller pågår i många länder. De flesta finner
liksom i Sverige att fördelningarna är sneda (log-normala
se fig 3.8) dvs de flesta nivåerna är relativt låga men det
finns ett relativt litet antal hus med höga halter. I de
flesta länder där mätningar görs har man funnit att halter-
na är högre än väntat. Hittills har dock de nordiska län-
derna störst andel hus med mycket höga halter och även de
högsta medelvärdena för länder. En del områden inom andra
länder har dock värden jämförbara med de nordiska länderna.

Sverige var först med att införa generella restriktioner
för radondotterhalten och gammastrålningen i bostäder.
Tidigare hade mycket stränga bestämmelser för speciella
fall införts i t ex USA och Canada. Rekommendationer och
bestämmelser för hela allmänheten i Europa är i allmänhet
jämförbara med de svenska bestämmelserna. EG har dock ännu
inte enat sig om några rekommendationer. USA har heller
ännu inga officiellt antagna rekommendationer eller bestäm-
melser. Några organ har dock rekommenderat nivåer som är
mellan en femtedel och en tredjedel av de svenska rekommen-
dationerna för befintliga hus.
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12 HALSORISKER OCH STRÅLDOSER

12.1 Exponering för radondöttrar

I början av 1900-talet trodde man inte att naturlig strål-
ning utgjorde något hälsoproblem. Radioaktivt vatten ansågs
t o m vara hälsobringande och hälsokällor anlades i hela
Europa.

Man har länge känt till att gruvarbetare speciellt i de
böhmiska qruvorna drabbades av en lungsjukdom "Bergkranken-
heit" som i slutet av 1800-talet identifierades som lung-
cancer. Hypotesen att radon med sönderfallsprodukter kunde
vara orsak till denna höga frekvens av lungcancer föreslogs
först år 1924. Först omkring 1970 kunde man dock med hjälp
av epidemiologiska undersökningar uppskatta storleken av
risken för lungcancer hos gruvarbetare som utsatts för
radondotterexponering i sitt arbete. Man har inte kunnat
finna någon överfrekvens av lungcancer bland gruvarbetare
som inte har utsatts för radondöttrar i sitt arbete.

Förutom hos gruvarbetare har man kunnat konstatera förhöjd
lungcancerfrekvens hos djur som fått andas in radondöttrar.
Även den garunabestrålning av bl a lungorna som ie atom-
bombsöverlevande från Japan utsattes för har r H^t fler
fall av lungcancer än hos dem som inte bestr/

När radongasen sönderfaller till radondöttrt sa i
sin tur sönderfaller avges alfa-, beta- och gai.inu .åining.
Radongasen och radondöttrarna andas in i luftrör och lungor
och sönderfaller, varvid en del partiklar stannar kvar och
förorsakar skada på vävnaderna. Största skadorna förorsakas
av alfapartiklarna. Alfastrålningen har mycket kort räck-
vidd, men väl ir.ne i lungan ar den tillräckligt lång för
att ge cellerna i luftrör och lungor en skada som kan
initiera cancer.

Radon och radondöttrar kan också från lungan omfördelas
till andra organ i kroppen och ge upphov till risk för
cancer i dessa organ. Stråldoserna är dock små jämfört med
stråldosen till luftrören och lungorna.

Det behövs tiotals år eller mer från exponeringens början
till dess skadan uppträder, den s k latenstiden. Det kan
också förekomma samverkanseffekter. Det finns indikationer
på att exponering för radondöttrar och rökning tillsammans
medför en större risk för lungcancer än summan av expone-
ringen för radondöttrar för sig och rökning för sig. För
t ex rökning och asbest har en sådan samverkan kunnat
beläggas.

Inom strålskyddet arbetar man med antagandet att sannolik-
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heten för cancer är proportionell mot stråldosen, fig 12.1.
För gammaexponering har det förekonmit diskussioner om
sambandet mellan skada och stråldos verkligen är linjärt
speciellt vid låga nivåer. För alfastrålning från radon-
döttrar finns det dock starka indicier för att sannolik-
heten för skada verkligen växer linjärt med dosen. Bl a
visar data från gruvarbetare som har utsatts för radon-
döttrar ett linjärt samband utom vid mycket höga expone-
ringar, då sannolikheten för cancer minskar.

Vid hög exponering uppträder även andra skador. Det kan
inte uteslutas att det också finns en risk för lungfunk-
tionsskador som lunginflammation efter långvarig exponering
för de högsta radondotternivåerna som man har hittat i
bostäder i Sverige (flera tusen Bq/m under många år).
Sambandet mellan stråldosen och frekvensen av lungfunk-
tionsskador (om några sådana finns) är inte linjärt utan
utgörs av en S-kurva med ett tröskelvärde, fig 12.2. Vid
låga stråldoser inträffar inga akuta skador alls. Vid ext-
remt höga stråldoser väntas alla människor få skadan. Mel-
lan dessa extremer finns ett dosområde när en del människor
klarar sig iredan en andel får skadan. Det är inte uteslutet
att detta dosområde omfattar de bostäder som^har de allra
högsta radondotterhalterna (flera tusen Bq/m ). Det finns
ca 14 9 bostäder med mer än 2000 Bq/m som årsmedelvärde och
den högsta uppmätta nivån är 18 000 Bq/m .

12.2 Lungcancer i Sverige

Antalet nya lungcancerfall i Sverige år 1983 var 1870 för
män och 700 för kvinnor, dvs nästan 2600 fall. Utvecklingen
under de senaste 20 åren visar en årlig ökning om 2 % för
män och 3,7 % för kvinnor. Den kraftiga ökningen hos kvin-
nor, se fig 12.3, anses främst bero på ökad tobaksrökning
under de senaste decennierna. Kvinnors rökvanor närmar sig
männens och skillnaderna i lungcancerfrekvens minskar där-
med.

Geografisk variation

Förekomsten av lungcancer i Sverige uppvisar stor regional
variation. Detta kan bl a bero på tidigare olikheter i
rökvanor mellan storstäder och glesbygdslän. En tidigare
genomförd rökvaner .dersökning har visat att rökvanorna
växlade från län till län. Figur 12.4 visar förhållandet
mellan andel rökare och åldersstandardiserad lungcancer
1974-1980 för alla län och de tre storstaderna (Ur So-
cialstyrelsen redovisar 1984:10).

En bidragande orsak till geografiska skillnader kan också
vara skillnader i obduktionsfrekvens. I Malmö som har hög
obduktionsfrekvens upptäcks fler oväntade fall än i områden
med låg frekvens. Det är intressant att notera att Skara-
borgs län hade den minsta andelen rökare och den lägsta
lungcancerfrekvensen. Detta bör beaktas när man diskuterar
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Sannolikheten
för cancer

Stråldos

Fig 12.1. Linjärt samband mellan strål-
dos och sannolikheten för cancer.

Frekvens

Stråldos

Fig 12.2. Samband mellan stråldos och
frekvensen akuta skador.
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Fig 12.3. Primär cancer i lunga och luftrör -
"lungcancer" - år 1964-83. Antal nya tall per
100 000 invånare. Aldersstandardiserat.

Åtders-
srandardiserad
lunacancer-
incidens.1974-80

200

150

100

50

• Riket

Lungconcer och ondelen rökare
blond n:än i olika regioner

STOCKHOLM

SÖDERMANLAND
B K *

* GÖTEBORG

5"
X

X *

ft K

X K » * ^OOTLANO
" X

„ JÄMTLAND
K SKAAABOAG

30% 40% 50% 60% 70%

1963

Fig 12.4. Lungcancer och andelen rökare i olika
regioner.
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vad radonproblemen i länet kan ha för betydelse för lung-
cancerförekomsten .

Åldersvariation

Hälften av fallen var nästan 70 år när diagnosen ställdes.
En fjärdedel var nära 60 år vid diagnostillfället. Endast
en hundradel av fallen var yngre £n 40 år.

Prognos

Lungcancer har ofta en mycket dålig prognos. Dödligheten i
sjukdomen är hög. Ar 1985 avled 1870 män och 700 kvinnor pé
grund av lungcancer, dvs lika många som insjuknade tve år
tidigare. Hos män är lungcancer den näst vanligaste cancer-
formen och Iios kvinnor finns det fej. andra former SOM är
vanligare än lungcancer.

Lungcancer ökar således och mer bland kvinnor än män.
Rökning och radon i bostäder är viktiga faktorer var för
sig och särskilt i kombination, som orsak till lungcancer.

12.3 Bedömning av risken från radondöttrar

Lungcancerrisken från radon och dess sönderfallsprodukter i
inomhusluften har under en följd av år diskuterats både
inom Sverige och internationellt. Riskuppskattningen är
förenad med mycket stora osäkerheter. Krav måste ställas på
tillräckligt antal individer, en god exponeringsuppskatt-
ning samt hänsyn till samverkande faktorer som rökning,
yrke m m. De studier som hittills har utförts i bostäder
har inte uppfyllt dessa krav i tillräcklig utsträckning för
att från dessa kunna härleda en riskfaktor. I avvaktan på
ett säkrare bedömningsunderlag är vi hänvisade till de
riskuppskattningar som härletts från studier av gruvarbe-
tare.

Risken beror av den ackumulerade radondotterhalten, dvs
halten multiplicerad med den tidsperiod under vilken man
har blivit exponerad. Man brukar relatera risken till enhe-
ten Bq år/m , vilket är exponeringen under ett år som
består av 24 x 365 timmar. Om man vill relatera risken till
halten i bostäder måste man korrigera för uppehållstiden i
bostaden eller inomhus. Oftast brukar en uppehållstid av
80 % användas.

Det har gjorts en del undersökningar av lungcancer kopplat
till radondotterexponering i bostäder i Sverige och utom-
lands. De största svårigheterna ligger dels i att veta hur
stor exponering människor har varit utsatta för, dels i att
det inte endast är radondotterexponering som kan medföra
lungcancer. Ytterligare komplikationer ar att olika ämnen
samverkar med varandra, ett område som vi skulle vilja veta
mycket mer om. Ännu har ingen undersökning av allmänheten
varit tillräckligt fullständig för att kunna ge riskens
storlek. För närvarande pågår två undersökningar i Sverige.
Dessa väntas bättre klarlägga riskerna men inte heller de
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ar tillräckligt fullständiga för att kunna ge riskens stor-
lek. Därför planeras ytterligare undersökningar i bl a USA
och Sverige där målet är att få reda på ett intervall för
riskens storlek.

För närvarande uppskattas riskens storlek huvudsakligen med
hjälp av undersökningar av gruvarbetare. Organisationer och
forskare har utarbetat modeller för att överföra erfarenhe-
ter från gruvarbetarna till allmänheten genom att korrigera
för bl a uppehållstid, andningshastighet, köns- och ål-
derssammansättning och för i vilken form radondöttrarna
uppträder. Olika organisationer har bedömt riskens storlek
olika. Så t ex har EPA (Environmental Protection Agency) i
USA informerat den amerikanska allmänheten om en^risk för
lungcancer som motsvarar 3 - 1 2 fall per Bq år/m och
miljon människor. Denna är betydligt högre än vad^som
brukar anges i Europa, där 1 - 3 fall per Bq år/m och
miljon människor brukar anges. Riskfaktorer från olika
källor redovisas i tabell 12.1.

Tabell 12.1. Riskfaktorer fx-ån olika källor. Riskfaktorerna
avser risken att senare i livet någon gång få lungcancer
efter exponering för radondöttrar för en typisk population
med en förväntad livslängd av 70 - 75 år och som medelvärde
för män och kvinnor. Risken antas bero direkt av produkten
mellan radondotterhdlt och exponeringstid.

Källa Livstidsrisk för lungcancer per Bq år m *
(EER)** per miljon exponerade personer

Intervall Mest sannolikt
värde

Radonutredn 1979
BEIR 1980
UN 1982
NCRP 1984

Jacobi 1984
Cancerkommittén 1984
USEPA 1986

0,8
2,8
0,8
1,4

0,7
0,3
3

- 7,5a)

- 19 ..
- 2,3b)

- 2,8

- 2,1
- 2 ,8,
- 12 a )

2,5
8,0
1,5
2,1

1,4
0,8

Beräknad från riskuppskattningar för grupper av människor
som utsätts för en given radondotterexponering.

'Beräknad ur den effektiva dosekvivalenten och ICRPs
riskfaktor 0,02 cancerdödsfall pr Sv.

* -3 -3
1 Bq år m är exponering för 1 Bq m EER under 1 år,
som består av 24 x 365 timmar.

**
EER = Den radonkoncentration i luft för vilken dotterpro-
dukterna vid jämvikt skulle visa samma potentiella alfa-
energi som den aktuella luften, dvs samma alfaenergi per
volym luft som utsänds i samtliga sönderfall på vägen
till bly-210. EER kallas här förenklat för radondotter-
halt.
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SSI anser inte att det har framkommit négot nytt som andrar
bedömningen frén 1979, dvs att den nuvarande genomsnittliga
radondotterexponeringen, 53 Bq/m . kan komma att medföra
mellan 300 och 3 000 lungcancerfall i Sverige med mest
sannolikt varde 1100 fall/ér frén radon i svenska bostäder.
Vid beräkningarna har antagits en 100 % uppehållstid inom-
hus. Denna riskbedömning är baserad på SSIs landsomfattande
undersökning av radonhalten i bostader och en-livstidsrisk
för lungcancer av 0,8 - 7,5 fall per Bq år m med antagan-
de av mest sannolikt varde 2,5.

Cancerkommittén bedömde att man kunde vänta mellan 100 och
1000 fall med ett mest sannolikt värde av 300 fall/år.

12.4 Stråldoser från radondotterexponering

Med stråldos menas oftast den effektiva dosekvivalenten som
är ett mått på sannolikheten för skada. Den kan förenklat
förklaras som absorberad energi i ett organ med hansyn
tagen till strålslag och till organets känslighet för be-
stålningen jämfört med bestrålning av hela kroppen. Ordet
stråldos används nedan för att beteckna den effektiva dos-
ekvivalenten om inte annat påpekas särskilt.

En beräkning av den effektiva dosekvivalenten utgår från
beräkningen av stråldosen till luftrör och lungor från
alfastrålning vilket förutsätter många antaganden. Exempel
på osäkra antaganden är vilka celler som är känsliga, och
hur fördelningen av radondöttrarnas storlek är i bostäder.
Det senare kan dessutom variera med tiden och med platsen
för bostäderna. Detta medför att olika forskargrupper kom-
mer till olika resultat.

Ar 19793anv£nde sig strålskyddsinstitutet av 0,13 mSv per
Bq år/m för att jämföra olika strålrisker inför arbetet
inom radonutredningen. Denna faktor beräknades från den av
institutet antagna riskfaktorn för radondotterexponering
2,5 fall per Bq år/m per miljon exponerade människor och
den av den internationella strålskyddskommissionen
(ICRP76) givna avrundade riskfaktorn 0,02 cancerd^dsfall
per Sv och är alltså inte en stråldos i egentlig mening.

Ar 1983 rekommenderade en av Nuclear Energy Agency (NEA)
inom OECD tillsatt expertgrupp ett referensvärde på 0,076
mSv per Bq år/m för beräkning av stråldosen (NEA83). Detta
värde har sedan använts som utgångspunkt för dosuppskatt-
ningar gjorda av FNs vetenskapliga strålningskommitté 1982
(UN82) och av ICRP 1984 (ICRP84).

I strålskyddsinstitutets remissvar på radonutredningens ,
slutbetänkande 1983 bibehölls faktorn 0,13 mSv per Bq år/m
som underlag för bedömning av åtgärder och för riskjäm-
förelser. Motiveringen var att de uppskattningar av den
stråldos som tillkommit fortfarande var alltför osäkra för
att motivera en förändring. Faktorer för beräkning av
stråldosen från olika källor redovisas i tabell 12.2.
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Tabell 12.2. Faktorer för beräkning av den effektiva dosek-
vivalsnten från olika källor.

Källa Effektiv dosekvivalent mSv per Bq år m~ EER
Intervall Mest sannolikt

värde

Radonutredn 1979 0,04 - 0,4a)

UN 1982 0.076 '
NEA 1983 0,076

James 1987 0,21 .
ICRP 1984 0,076 '

Ekvivalent helkroppsdos beräknad från riskuppskattningar
för grupper av människor med en avrundning av ICRPs
riskfaktor till C.02 cancerdödsfall per Sv.

Baserad på utvärderingen gjord av NEA 1983

Mot bakgrund av dessa skiftande uppfattningar har SSI re-
kommenderat följande. Om syftet är att ge förenklade dos-
uppgifter för jämförelse mellan olika slags strålningsris-
ker bör intervallet 0,04 - 0,4 mSv per Bq år m användas.
Om i stället för ett intervall ett enda värde skall använ-
das bör NEAs värde 0,076 mSv per Bq år m~ användas
(SSI87). Faktorerna är beräknade på 100 % uppehållstid
inomhus men små variationer i denna tid medför mindre
osäkerhet än osäkerheten i den effektiva dosekvivalenten.

Den genomsnittliga stråldosen från svenska bostäder erhålls
till mellan 2 och 7 mSv/år med det mest sannolika värdet 3
mSv/år. Genomsnittsvärdet för radondotterhalten i svenska
bostäder har antagits vara 50 Bq/m enligt strålskydds-
institutets landsomfattande undersökning 1980-82 i bostä-
der, uppehållstiden inomhus 80 % och stråldosen som under-
lag för det mest sannolika värdet 0,076 mSv per Bq år/m .
Den lägre stråldosen utgår från Cancerkommitténs risk-
uppskattning och radonutredningens faktor för beräkning av
stråldosen. Vid multiplikation av ICRPs avrundade riskfak-
tor 0,02 cancerdödsfall per Sv med den övre osäkerhetsgrän-
sen 7 mSv/år och antal innevånare i Sverige 8,4 x 10 fås
ca 1100 framtida cancerdödsfall i Sverige per år.

12.5 Riskbedömning för gammastrålning

Gammastrålning från mark och byggnadsmaterial träffar hela
kroppen och kan medföra en risk för cancer och ärftliga
skador. Denna risk är dock avsevärt mycket mindre än risken
från radondöttrar i inomhusluften.
Vid de stråldoser som erhålls i bostäder har ännu inga
skadliga effekter kunnat konstateras. Vid högre stråldoser
däremot har man kunnat konstatera samband mellan skada och
stråldos.
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Dessa dsta har sedan extrapolerats till lägre stråldoser
under förutsättningen att sambandet mellan effekt och
stråldos ar linjärt. ICRP har beräknat sannolikheten för
cancer till 0,0125 per sievert och för ärftliga skador till
0,004. Risken för cancer och arvsskador tillsammans anger
ICRP till 0,02 vilket ar ett avrundat varde (ICRP76).

Den genomsnittliga stréldosen från gammastrålning i svenska
bostader har beräknats till 0,65 mSv/år enligt en landsom-
fattande undersökning av 1975 års bostadsbestånd (se av-
snitt 3.7). Det kosmiska stråldosbidraget har subtraherats,
men inte bidraget från marken, som kan hänföras till icke
styrbar naturlig staining. Den genomsnittliga markstrål-
ningen beräknas ge ca 0,30 mSv/år. Hansyn har tagits till
kroppens egen skärmning. Hälften av Sveriges befolkning bor
i hus som ger lägre stråldos an 0,45 mSv/år. Högsta uppmät-
ta stråldos som medelvärde för en bostad ar 5 mSv/år. På
enstaka platser i en bostad kan något högre nivåer mätas.

Den påverkbara andelen av stråldosen från gammastrålningen
i bostäder beräknas medföra mindre an 30 cancerdödsfall per
år i befolkningen.

12,6 Sammanfattning

SSI har bedömt att mellan 300 och 3000 lungcancerfall per
år med ett mest sannolikt varde av 1100 fall per år kan
väntas i den svenska befolkningen pga exponering för radon-
döttrar i bostäder. Den påverkbara andelen av stråldosen
från gammastrålningen i bostäder beräknas medföra mindre än
30 cancerdödsfall per år. En jämförelse med andra risker
presenteras i fig 12.5. Av denna framgår att radonrisken är
tillräckligt hög för att motivera åtgärder för att minska
radondotterhalten i bostäder.

Stråldoserna i bostäder har sammanfattats i tabell 12.3. De
genomsnittliga stråldoserna har jämförts med stråldoser
från andra strålkällor i fig 12.6.

Tabell 12.3. Stråldoser från exponering för radondöttrar
och gammastrålning i bostäder, baserade på landsomfattande
undersökningar av 1975 års bostadsbestånd av radonhalten
1900-82 och gammastrålnivén 1975-78 samt för högsta mätta
värden på andra mätningar utförda av SSI eller av hälso-
skyddskontor. 80 % uppehållstid har förutsatts vid beräk-
ningen av stråldosen.

Medelvärde Högsta 50 % av befolkn
värde får mindre än

mSv/år mSv/ér mSv/år

Padondöttrar 3 1000 2

Gamirastrålning 0,6 5 0,4
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Vår strålmiljö
Strålning av det slag som kan skada le- Större delen av strålningen kommer från
vande celler finns överallt i vår miljö. En naturliga strålkällor Resten kommer från
person i Sverige får i genomsnitt en strål- källor som vi själva skapat
dos av ca 5 mSv varje år.

0,5

Frän världsrymden och soien
S k kosmisk strålning.

oo
Frän marken
Radioaktiva ämnen förekommer naturligt
i varierande grad i olika bergarter.

I kroppen
Radioaktivt kalium och radium tillförs krop-
pen med födan.

3<0 1 1
— 1 ^ " 1

1 bostaden I
Gammastrålning från byggnadsmaterial. I
Radium i byggnadsmaterial och mark sön- B
derfaller till ädelgasen raden som tillsam- B
mans med sina sönderfallsprodukter finns 1
i den luft vi andas. f?

Inom sjukvården
Vid t ex röntgenundersökning eller isotopbe-
handling.

Från andra konstgjorda källor
Utsläpp från kärnkraftverk i normal drift. Inom
vissa processindustrier.

Efter Tjernobyl
Genom direktstrålning från nedfall på mar-
ken och med föda från förorenade områden.

Fig 12.6
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Uppskattat antal cancerfall frän strålning jämfört, med
andra cancerrisker framgår av tabell 12.4 som har samman-
ställts av cancerkommittén (SOU84). Observera att SSI bedö-
mer antalet frs :tida lungcancerfall från radon i bostader
till 300 - 2000 jämfört med cancerkommitténs 100 - 1000.
SSI och cancerkommittén är dock överens om att det måste
till åtgärder för att minska radondotterhalterna i bostä-
der. Cancerkommittén anser att radonutredningens förslag
var ett minimum.
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Tabell 12.4. Cancerkomnitténs försök till uppskattning av
antalet inträffade cancerfall i Sverige som ar hanförbara
till olika orsaker i miljö och levnadsvanor. Anm: Dsssa tal
kan ej utan vidare adderas. Genom samverkanseffekter kan
ett och samma cancerfall nämligen hänföras till mer an en
kategori av orsaker. Tabellen ger emellertid en viss före-
ställning om olika tankbara orsaksfaktorers betydelse i
förhållande till varandra. Flertalet siffror ar osäkra men
utgör den "bastå uppskattning" som kan göras med dagens
vetenskapliga kunskaper. Uppskattningarna *>ygger i flera
fall på osäkert underlag.

Andel av totala
incidensen i
Sverige (%)

Antcl fall per år

Tobaksrökning 15 (12-20)

Kostfaktorer 30 ( ?)

Andra levnadsvanor

- sexualvanor och 10 ( ?)
fertilitetsmönster

- ev okända faktorer ?

Infektioner, inflam- > 2
mationer m m

Allmanna luftföro- 1
reningar

Arbetsmiljöfaktorer 2 ( ?)

Konsumentartiklar < 1 ?

Fysikaliska faktorer

- joniserande strål- 2
ning utom radon i
bostader

- radon i bostader < 1 ?

- UV-strålning 5 ( ?)

Iatrogena faktorer 1 ?

ca 5500 (4500-7500)

ca 10 000 ( ?)

ca 3500 ( ?)

ca 100-ca 1000

ca 500 ( ?)

troligen få fall

ca 600

ca 100 ?

ca 1500 ( ?)



108

13. KOSTNADER, LÅN OCH BIDRAG.

Det ingår i samhällets åtaganden att spåra hus »ed höga
radondotterhalter. Kostnaderna för uppspårning och utred-
ning av åtgärder i befintliga hus samt •arkundersökningar
vid nybebyggelse uppgick i början av 1980-talet enligt
Radonutredningen till ca 25 miljoner kronor. Denna kostnad,
i vilken även personalkostnaderna ingår, var sannolikt
grovt underskattad. Personalkostnaderna är svåra att upp-
skatta och säkerligen beräknade i underkant. Spårnings-och
utredningsarbetet är på långt när ej ännu avslutat, varför
kostnader på flera tiotals miljoner kronor ännu tillkommer.

Om krav skulle ställas på att samtliga hus med hög radon-
dotterhalt skall identifieras måste mätning ske i samtliga
hus. Om den totala kostnaden för mätning uppskattas till
500 kronor per bostad motsvarar detta 1,8 miljarder kronor
för hela bostadsbeståndet, varav 700 miljoner kronor kom-
mer att avse småhus. Dessa kostnader torde klart visa, att
detta är en omöjlig väg att gå. Någon form av urval måste
göras för att komma ner till rimliga kostnader.

Utöver detta tillkommer kostnader för samhällets insatser
för forskning, utveckling och information samt kostnader
för byggnadstekniska åtgärder i de berörda husen. Nivån på
dessa insatser bör bestämmas av såväl hälsomässiga som
sociala och ekonomiska skäl.

Ventilationen är i dag för låg i bostadsbeståndet. Ökad
ventilation medför ökade uppvärmningskostnader. Dock bör
det påpekas att ökad ventilation även ur andra aspekter
förbättrar inomhusklimatet, bl a minskar risken för mögel-
bildning.

I många fall kan åtgärder för att sv.nka radondotterhalten i
enskilda hus bli kostsamma. Radonutredningen (Ra83) före-
slog på ett tidigt stadium att det kunde vara skäligt att
fastighetsägaren erbjöds någon form av ekonomiskt stöd.

I skrivelse den 8 november 1979 lämnade radonutredningen
ett förslag till regeringen hur ett sådant itöd kunde ut-
formas. Förslaget överensstämde i allt väsentligt med
bestämmelserna för ombyggnadslån. Skrivelsen behandlades i
proposition 1979/80:97. Emellertid kom de regler som före-
slogs i propositionen och som sedermera fastställdes av
regering och riksdag att på flera punkter avvika både från
bestämmelserna för ombyggnadslån och energisparstöd. Detta
ledde till att betydande informationsproblem och osäkerhet
om finansieringsvillkoren uppstod. Lånen avskaffades år
1984. Den som i dag vill åtgärda sitt hus får bekosta det
på samma sätt som övriga ombyggnader.
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13.1 Resurser på miljö- och hälsoskyddsnämnderna

Miljö- och hälsoskyddsnämndernas främsta resurs är deras
personal. I Sverige finns det ca 940 hälsoskyddsinspektörer
anställda vid MHN som har heltidstjänster.

Av landets kommuner saknar 3% heltidsanställd inspektör.
Ensaminspektörer är vanliga - 36% av kommunerna har en
inspektör. Två inspektörer förekommer i 18%. Färre än tre
inspektörer (heltidstjänster) förekommer i 57% av landets
kommuner. Det är ovanligt med mer än tio inspektörer per
kommun - det finns i 6% av kommunerna. Förutom hälsoskydds-
inspektörer förekommer annan teknisk personal vid de större
förvaltningarna samt sekreterare. I kommuner med ensamin-
cpektör förekommer oftast skrivhjälp.

Varje hälsoskyddsinspektör har tillsyn över 4100 bostäder i
genomsnitt. Därav är ca 47% småhus. Under de senaste
sex, sju åren har i medeltal 55 bostäder undersökts av
varje inspektör med avseende på radondotterhalt. Mer än 90
undersökningar pec inspektör förekommer i Uppsala, Skara-
borgs, Gävleborgs, Stockholms, Örebro och Kopparbergs län.
Mindre än 30 undersökningar per inspektör förekommer i
Hallands, Västerbottens, Kronobergs, Norrbottens, Halmöhus
och Gotlands län. Vid större miljö- och hälsoskyddsnämnder
kan en inspektör få tillsynsansvar för hela kommunens
bostadsbestånd.

Förutom tillsynen över hälsoskyddet i bostäder, skolor etc
har inspektören en rad andra arbetsuppgifter:

- annat hälsoskydd t ex vatten- och avloppsfrågor,
- tillsyn enligt livsmedelslagen,
- tillsyn enligt renhållningslagen,
- tillsyn enligt lagen om kemiska produkter,
- tillsyn enligt smittskyddslagen
- tillsyn enligt djurskyddslagen m fl.

För en ensaminspektör är dessa tillsynsuppgifter obligato-
riska. Därtill ko&ner bl a miljöskyddsärenden och byggnads-
/planärenden då MHN i regel yttrar sig. Vissa kommuner har
dessutom åtagit sig tillsyn enligt miljöskyddslagen.

Arbetet med radon i bostäder konkurrerar således med andra
uppgifter och MHNs resurser är knappa - både ifråga om
personal och pengar.

13.2 Kommunernas kostnader

Kommunernas kostnader för radonarbetet uppskattades till ca
23 300 000 kr i sammanställningen 1982. I denna summa
gjorde kommunerna ett försök att även uppskatta kostnaderna
för egen personal. Kostnaderna är i vissa fall svåra att
beräkna varför dessa är satta försiktigt.

Sedan sammanställningen 1982 har:
- ytterligare ca 32 500 hus undersökts
- översiktlig kartläggning av strålnings- och mark radon-
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förhållandena gjorts i ungefär 80 kommuner av de större
konsulterna

- ett antal instrumentinköp gjorts.

Han beräknar att
- undersökning av radondotterhalten i en bostad uppgår till

ca 500 kr
- en översiktlig kartläggning av markradonförhållandena i

kommunerna varierar mellan 20 000 - 80 000 kr beroende på
hur den utförs. En kartläggning av markförhållandena
enbart i tätorten kan erhållas för 20 000 - 40 000 kr,
medan en kartläggning som även omfattar bebyggelseområden
utanför tätorten kan fås för 40 000 - 80 000 kr. Kostna-
derna i bägge fallen beror naturligtvis på hur stora
områden som skall kartläggas och det arbete som krävs för
att få fram ett bra resultat.

- instrumentkostnaderna varierar naturligtvis beroende av
vad det är för slags instrument. Gammamätare är billigare
än radon- och radondotterinstrument.

Personalkostnaderna är svåra att uppskatta speciellt då man
i enkäten inte direkt frågat efter kommunernas kostnader.
Genom telefonkontakter och kännedom om instrumentinköp och
nedlagt arbete kan en summarisk uppskattning göras även av
dessa kostnader. Kostnader för undersökningar med inte-
grerande- och momentana filtermätare är oftast inte 500 kr
om kommunen själv äger instrumentet. I kostnader för under-
sökning av radon/radondotterhalten i bostäder har även
konsultkostnader och analyskostnader för exempelvis TLD-
mätningar inräknats. Därför har alla undersökningar beräk-
nats kosta 500 kr. Fastighetsägarna har bekostat en del
undersökningar men i liten omfattning varför man här inte
har tagit hänsyn till dessa.

Undersökningskostnad: 32 500 hus a 500 kr/bostad etc ger
16 250 000 kr

Kartläggning av marken: 80 kommuner å 40 000 kr/kommun ger
3 200 000 kr

Instrumentinköp: Ca 4 000 000 kr

Personalkostnader inklusive resor: Ca 15 000 000 kr

Kostnader till och med 1982-06-30: Ca 23 300 000 kr

Kommunerna har således lagt ut ca 62 miljoner kronor.

Genomsnittskostnaden för undersökning av en bostad blir
alltså ung 1 000 kr.

13.3 Kostnader för åtgärder i befintliga och nybyggda hus

Kostnader för i enkätsvaren upptagna åtgärder mot förhöjda
radondotterhalter har uppskattats i 1987 års penningvärde
och gäller för ett småhus av normal storlek, där ej annat
anges. Flera åtgärder kan utföras av den normalt händige
fastighetsägaren själv. För dessa arbeten anges såväl
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materialkostnad som totalkostnad för anlitande av byggnads-
eller ventilationsentreprenör. Mervärdeskatt ingår i pri-
serna.

Befintliga hus

Vissa åtgärder mot förhöjda radondotterhalter inomhus är
lämpliga då marken under och runt om huset utgör radonkäl-
lan. Detta gäller t ex tätning av golv mot mark och luft-
tryckssänkande åtgärder såsom punktutsug och radonbrunn. De
har däremot ingen inverkan på radonavgången från byggnads-
materialet eller därav betinged radonkoncentration. Andra
åtgärder är effektiva då radioaktivt material i själva
huset är radonkällan, men kan trots det i vissa fall för-
värra radonproblemet genom att mera radonhaltig jordluft i
relation till total mängd tilluft sugs in i bostaden. Detta
kan vara fallet då ett självdragssystem kompletteras med en
frånluftsfläkt i akt och mening att förbättra ventilatio-
nen. Vid val av åtgärd eller kombination av åtgärder bör
således hänsyn tas till varifrån radonet kommer. Då kan i
de flesta fall resultatet bli gott ur såväl radon som
ekonomisk synpunkt.

Innan en radon- eller radondottermätning över huvudtaget
utförs i en bostad bör man tillse att den ordinarie venti-
lationen fungerar på avsett sätt. Detta gäller oavsett
vilken typ av ventilationssystem som huset är utrustat med,
självdrag (S-system), mekaniskt frånluftssystem (F-system)
eller mekaniskt från- och tilluftssystem (FT-system). Att
öppna stängda ventiler och rensa igensatta kanaler bör
fastighetsägaren kunna utföra själv. Eventuella kostnader
för mer omfattande justeringar är en följd av normalt eller
eftersatt underhåll och kan inte betraktas som utgifter för
radonsänkande åtgärd.

För att snabbt sänka en konstaterad förhöjd radondotterhalt
brukar en del av tätningslisterna i fönstren avlägsnas.
Åtgärderna kan enkelt utföras av fasteghetsägaren eller
lägenhetsinnehavaren och är därmed kostnadsfri. Att på
detta sätt försämra fönstrens täthet måste dock ses som en
provisorisk lösning, eftersom problem kan uppstå med drag i
vistelsezonen och kondens mellan glasrutorna. Återställande
av fönstertatningen Hostar 2000 kr, varav materialkostnaden
är 200 kr.

Inmontering av tilluftsdon i fönsterkarmar eller direkt i
ytterväggar möjliggör att få tilluft till bostaden under
mera kontrollerade förhållanden. Tryckfallet över donet
(luftmotståndet i donet) får inte vara för stort om god
effekt på tadondotterhalten skall erhållas. Kostnad 2000 -
3000 kr. Om luften vid sin passage genom huset eller lägen-
heten hindras av stängda dörrar måste s k överluftsdon
inmonteras. Kostnaden för dessa är ca 350 kr/st om de
monteras samtidigt com arbetet med tilluftsdon utförs.

Ovannämnda åtgärder underlättar tillförseln av uteluft till
bostaden. I självdragsventilerade hus beror luftomsätt-
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ningen av flera andra förhållanden såsom temperaturskillnad
inne - ute, vindbelastning m m. För att förbättra ventila-
tionen i en avgränsad del av ett hus med S-ventilation kan
en enkel frånluftsläkt monteras antingen direkt i en från-
luftskanal eller i ytterväggen. Kostnaden härför är 3000 -
5000 kr. Betydligt bättre ur såväl komfort- som radonsyn-
punkt är det att konvertera befintligt S-system till F-
system, vilket kostar 15 000 kr. Är marken den huvudsakliga
radonkällan måste F-system kompletteras med tilluftsdon i
åtminstone sovrummen för att åtgärden skall vara effektiv.

Installation av FT-ventilation ger en kontrollerad luftom-
sättning och skapar ett minimalt undertryck i bostaden till
kostnaden 20 000 - 25 000 kr exklusive byggnadsarbeten. Om
inte fastighetsägaren själv utför håltagning för kanaler
och inklädnad av dessa tillkommer
10 000 - 25 000 kr för dessa arbeten. För värmeåtervinning
kan FT-systemet kompletteras med en värmeväxlare. Priset
för denna är 3000 - 5000 kr om den monteras samtidigt.

Tapetsering med plasttapet eller aluminiumfolietapeter är
knappast aktuellt ur radonsynpunkt såvida det inte finns
helt obehandlade ytor på blå lättbetongväggar.

Tätning av otätheter i golv på mark eller i bjälklag över
kryputrymme är typiska arbeten för gör-det-självaren.
Materialkostnaden är ringa.

Förbättring av ventilationen i ett kryputrymme kan utföras
på flera olika sätt. Upptagning av större eller flera
ventiler kostar 2000 - 3000 kr. Inmontering av fläkt i en
befintlig öppning betingar ungefär samma pris. Dessa åtgär-
der är förenade med vissa risker såsom tjälskjutning och
frysning i oskyddade vatten- och avloppsledningar. En
ombyggnad av uteluftventilerat kryputrymme till innelufts-
ventilerat eliminerar dessa risker och ger bättre komfort
inomhus (varmare golv). Kostnaden för en sådan ombyggnad är
30 000 - 40 000 kr.

Ett tätskikt på markytan i kryputrymme kan bestå av anting-
en plastfolie (dåligt skydd mot radondiffusion, skadas
lätt), asfaltmatta eller betongplatta. Kostnad för inlägg-
ning av plastfolie med sandbelastning är 12 000 kr, för
asfaltmatta 20 000 kr och för gjutning av en 10 cm tjock
armerad betongplatta 25 000 - 30 000 kr under förutsättning
att höjder i kryplådan är ca 100 cm eller mer.

Effektiva åtgärder mot inträngande radonhaltig jordluft
brukar vara att sänka lufttrycket under huset, vilket kan
utföras på olika sätt. Installation av en s k punktutsug
(ventilationskanaler och fläkt placeras inomhus) kostar
10 000 - 15 000 kr, varav material ca 5 000 kr. På senare
tid har en ny metod framtagits, den s k radonbrunnen. Den
är avsedd att användas i hus på luftgenomsläpplig mark,
t ex grusåsar, och placeras i marken utanför byggnaden.
Kostnaden för den mindre brunnen, som är avsedd för ett hus
är 10 000 kr. Härtill kommer 5 000 kr för nedschaktning om
fastighetsägaren inte själv utför detta. Den större brunnen
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kostar omkring 25 000 kr inklusive schaktning och Åter-
ställning, Eftersom brunnen beräknas ha tillräcklig effekt
för husen inom en radie av ca 50 m kan totalkostnaden slås
ut på ett flertal fastigheter.

Nybyggnad

Vid så gott som all nyproduktion är det viktigt att bygg-
nadsarbetare och arbetsledare är medvetna om riskerna med
otätheter i konstruktioner mot mark. Många otätheter skulle
därmed kunna undvikas utan att det behöver nedföra för-
dyringar.

Få projekteringsstadiet kan mycket göras för att minska
riskerna för inläckage av jordluft i den färdiga bostaden
på högradonmark såsom
- välja hus ned krypgrund. Gärna inneluftsventilerat
kryputrymme med undertryck i grundlådan i förhållande
till bostaden.
- välja kantförstyvad betongplatta med kantisolering som ej
ger luftkanaler mellan mark och bostad.
- välja ventilationssystem i bostaden så att minimalt
undertryck erhålls d v s FT-ventilation kompletterad med
värmeåtervinning.
Dessa byggnads- och ventilationssätt är vanliga vid nybygg-
nad även utau hänsynstagande till radonrisken.

Vid byggnation på högradonmark bör betongplattan, vid golv
på mark, göras något tjockare än normalt och gärna armeras
med dubbla armeringsnät. Kostnaden härför är 15 000 -
20 000 kr. Kravet på täthet vid genomföringar av olika slag
kvarstår dock.

Ett alternativ till s k radonsäkert byggande på högradon-
mark är att bygga traditionellt, men med iakttagande av att
- kantförstyvad platta med normal tjocklek används även för
hus med källarvåning.
- omsorgsfull tätning av alla genomföringar och dylikt i
golvet och källarväggarna utförs.
- förberedelse görs för eventuell, kompletterande åtgärd om
radondotterhalten skulle bli för hög. Kostnaden härför är

av storleksordningen 2000 kr.

13.4 Värdeminskning och taxeringsvärde för radonhus

Värdeminskning

Flera fastighetsägare har på grund av hög radondotterhalt i
inomhusluften i bostaden vid försäljning tvingats godta ett
pris under normalt marknadsvärde. Prisnedsättningen varie-
rar och kan sägas vara unik för varje försäljningsobjekt.

Ansvar vid köp och försäljning

Vid fastighetsaffärer ingås skriftligt avtal mellan parter-
na vari bl a ansvarsfrågan vid fel eller brist i byggnaden
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regleras. Hög radondotterhalt i inomhusluften kan hänföras
till sådana fel.

Ett vanligt fall är att köparen förvärvar mark från kommu-
nen eller annan markägare och träffar avtal med en tredje
person om uppförandet av byggnaden. Jordabalkens bestämmel-
ser blir då tillämpliga på köpet av marken medan vad som
överenskoms i ett entreprenadavtal gäller för byggnaden.
För entreprenader finns ingen särskild lagreglering. Rätts-
förhållandet mellan parterna regleras i avtal. Detta är
ofta utformat enligt standardavtal, bl a Allmänna Bestäm-
melser AB 72.

Kommunens ansvar för egenskaper hos mark som upplåtes för
bebyggelse har uppmärksammats på senare år. Det gäller i
första hand grundvatten- och sättningsförhållanden, se
Högsta domstolens domar 17 maj 1984. I princip bör markra-
don kunna betraktas på liknande sätt. Enligt skadestånds-
lagen blir stat och kommun ersättningsskyldiga för skada
som uppkommit till följd av fel eller försummelse vid
myndighetsutövning. Byggnadsnämndens verksamhet kan här-
föras till myndighetsutövning i lagens mening. För bygg-
nadsnämnden kan skadeståndsansvar bli aktuellt om nämnden
underlåter att ge erforderliga föreskrifter i byggnadslo-
vet. Nämnden bör ha klart bättre möjligheter än den byggan-
de att inse skaderiskerna och att bedöma vilka åtgärder som
lämpligen bör vidtas, eftersom den förutsätts ha större
kännedom om förhållandena på platsen och större resurser.

När köpafen förvärvat en färdigställd byggnad med tomt
tillämpas jordabalkens regler när fel föreligger. Köparen
har då att rikta sina anspråk mot förre ägaren. Enligt
jordabalken kan köparen häva köpet, få avdrag på köpe-
skillingen eller kräva skadestånd om fastigheten avviker
från vad som kan anses utfäst eller från vad köparen annars
med hänsyn till omständigheterna haft anledning att räkna
med vid köpet. Säljaren har ett ansvar om ett fel inte
berörts vid köpet och är av sådan art att köparen inte haft
anledning att räkna med det och inte heller bort upptäcka
det vid undersökning av fastigheten. Sådant fel eller
bristfällighet brukar benämnas dolt fel. Detta har vid ett
flertal tillfällen lett till att s k radonhus återgått till
säljaren eller medfört nedsättning av köpeskillingen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde för en fastighet kan sänkas på grund av
förekomst av radon. Det har regeringsrätten fastslagit, se
Dom den 28 december 1984 (4919 -1983) m fl.

Ett mei ledning av riktvärden bestämt taxeringsvärde skall
justeras om det föreligger värdefaktorer som inte särskilt
har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt
inverkar på marknadsvärdet, enligt fastighetstaxeringsla-
gen. Förfarandet benämns justering för säregna förhållan-
den. Enligt lagen skall justeringens storlek motsvara 75%
av den skillnad i marknadsvärde fastigheten skulle ha vid
säregna förhållanden och värdet utan sådan förhållanden.
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Regeringsrätten fastslår i domarna att förekomst av radon-
döttrar i inomhusluften i en byggnad får anses vara en
egenskap som påtagligt kan inverka på marknadsvärdet och
för vilken justering då får ske. Vid bedömning av hur stor
justeringen av riktvärdet bör vara beaktar regeringsrätten
bl a följande:

- att hänsyn får tas såväl till den prisfallseffekt som en
konstaterad radonförekomst utlöser som till kostnaden för
att eliminera eller begränsa riskerna med radon,
- att en prisfallseffekt torde föreligga för byggnader med
radonförekomst även om byggnadstekniska åtgärder vidtagits,
- att prisfallseffekten är svår att kvantitativt bestämma
och dess betydelse kan variera beroende bl a på hur
starkt allmänhetens intresse är fokuserat på hälsoriskerna
med radon samt på hur läget på husmarknaden är,
- att den uppmätta radondotterhalten utgör ett tämligen
osäkert mått för verkliga förhållande.

Regeringsrätten anser att om radondotterhalten överstiger
gränsvärdet för sanitär olägenhet 400 bq/ro enligt social-
styrelsens kungörelse (SOSFS 1980:71) är det uppenbart att
förhållandet inverkar på marknadsvärdet och måste särskilt
beaktas vid värdering. I allmänhet inverkar en radondotter-
halt-junderstigande 400 Bq men överstigande gränsvärdet 200
Bq/m för ombyggda bostäder enligt svensk byggnorm (SBN
1980, kap 36) påtagligt negativt på marknadsvärdet, anser
regeringsrätten.

13.5 Bestämmelser 1980 - 1983

Bostadsstyrelsen utarbetade tillämpningsföreskrifter till
regeringens ändringar av bostadsfinansieringsförordningen.
Enligt dessa regler kunde s k radonlån beviljas till åtgär-
der som kommunens förmedlingsorgan godtog. Reglerna gällde
fr o m den 1 juli 1980. Vissa förutsättningar för sedvan-
ligt bostadslån till ombyggnad, t ex att åtgärden skall
medföra en väsentlig ökning av bostadsvärdet, behövde inte
vara uppfyllda. En förutsättning för att radonlån bevil-
jades var att den dåvarande hälsovårdsnämnden med stöd av
hälsovårdsstadgan samt socialstyrelsens råd och anvisningar
beslutat att konstaterad radondotterhalt i bostad eller
lokal innebar sanitär olägenhet. Sådan olägenhet har an-
setts föreligga om radondotterhalten i bostaden överstiger
gränsvärdet 400 Bq/ro .

Vid större ombyggnader kan åtgärderna för att sänka radon-
dotterhalten ingå som ett led i övriga ombyggnadsåtgärder
för vilka bostadslån utgår.

Oe särskilda regler som gällde för radonlån var i korthet
följande:

- Lånets storlek bestämdes med utgångspunkt från redovi-
sade kostnader. Den lägsta kostnad som berättigade till
lån var 7 000 kronor. Säkerheten för det statliga bo-
stadslånet fick placeras efter befintliga lån, om den
därvid ändå kunde anses godtagbar. Amorteringstidens
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längd var beroende av arbetets omfattning, i regel högst
20 år.

- Räntebidrag lämnades på den del av låneunderlaget för
bostadslån och bottenlån som översteg 25 000 kronor. För
särskilt omfattande och kostsamma åtgärder kunde bo-
stadslånet, Botsvarande den del av låneunderlaget som
översteg 25 000 kronor, göras helt eller delvis ränte-
och amorteringsfritt under en femårsperiod.

13.6 Bestämmelser fr o m 1984

Därefter skedde förändringar efter förslag från en ar-
betsgrupp inom bostadsdepartementet. Denna föreslog ett
enhetligt system med tilläggslån för finansiella åtgärder
och anordningar som inte kan förrräntas i sin helhet (Ds Bo
1983:2 Bättre bostäder).

Proposition 1983/84:40 tog upp arbetsgruppens förslag i
denna del. Regeringen anger i förordningen om tilläggslån
för ombyggnad av bostadshus m m (SFS 1983:10211 att till-
läggslån tår lämnas för åtgärder i syfte att minska radon-
dotterhalten i bostadshus.

Tilläggslåneförordningen trädde i kraft den 1 januari 1984.

Tilläggslån lämnas om kostnaden för åtgärden överstiger
husets ekonomiska bärkraft till såväl flerbostadshus som
småhus.

Till skillnad från vad som gäller för tilläggslån avseende
andra slags åtgärder är tilläggslån mot radon inte rambe-
gränsade.

Vid bedömning av husets ekonomiska bärkraft görs en avkast-
ningsvärdesberäkning för hus som upplåts med hyres- eller
bostadsrätt. För egnahem görs normalt en bedömning av fas-
tighetens marknadsvärde efter utförd åtgärd. För småhus
innebär denna prövning i de flesta fall att tilläggslån för
att minska radondotterhalten inte kan lämnas p g a att
huset i allmänhet kan bära kostnaden för åtgärden. Han tar
således ingen hänsyn till om ägaren kan klara en extra
kostnad. Oetta är en förklaring till det begränsade ut-
nyttjandet som redovisas nedan.

Även andra förändringar genomfördes fr o m 1 januari 1984.

- När det gäller åtgärder i flerbostadshus som avser att
minska radondotterhalten kan stöd utgå enligt förord-
ningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring
av bostadshus. Räntestödets storlek bestäms med utgångs-
punkt från redovisad och godkänd kostnad.

- Bostadslån kan även lämnas för åtgärder i flerbostadshus
för att minska radondotterhalten om åtgärden utgör en
mindre del av kostnaden och under förutsättning att det
finns ett samband mellan reparationsåtgärden och de åt-
gärder för vilka bostadslån beviljas.
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När det gäller åtgärder som avser att minska radondotter-
halten i egnahem finns ingen möjlighet att få räntestöd
eller bostadslån för reparationsåtgärder.

13.7 Erfarenheter av radon och tilläggslån

Långivningen till radondotterhaltsänkande åtgärder är av
relativt begränsad omfattning.

I bostadsstyrelsens statistik över beviljade ombyggnadslån
saknas uppgifter om åtgärder mot radon. Däremot finns
uppgifter om den ersättning till kommunerna om 1 000 kronor
per lån som utgått under perioden 1981/82 - 1985/86 för
utbetalda radonlån och tilläggslån. Denna ersättning har
upphört från den 1 juli 1986. Ersättningen betalades ut
årsvis i efterskott. Totalt har enligt dessa uppgifter
utbetalats 732 000 kronor - således motsvarande 732 lån -
•ed följande fördelning på budgetår:

1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

95
238
237
115
47

Endast tolv tilläggslån för åtgärder mot radon har bevil-
jats, alla avseende småhus. Av dessa ligger nio i AB län
samt ett i vardera C, E och W län. Det genomsnittliga
tilläggslånet har uppgått till drygt 35 000 kr; totalt har
de tolv lånen uppgått till 435 000 kr.

13.8 Radonutredningen. Remissvar och vidare reaktioner.

Radonutredningen sändes ut på remiss till ett stort antal
instanser: myndigheter, kommuner, högskolor och intresse-
organisationer. Det bör påpekas att vid tidpunkten för
radonutredningen (1983) fanns de s.k. radonlånen, men des-
sa avskaffades året efter (1984).

- SSI påpekar i sitt yttrande att risken för skador är be-
tydande även vid nivåer lägre än gränsvärdet 400 Bq/m .
Detta värde motsvarar för arbetslivet ett värde på 500
Bq/m3
q 3

I gruvor är för närvarande medelvärdet ca 3C0 Bq/m ,
vilket motsvarar exponeringen från ca 100 Bq/m i en
bostad. Gränser för allmänheten brukar ligga väsentligt
lägre än för yrkesarbetande, vanligen tiondelen.

SSI påpekar vidare att man inom andra områden brukar
kräva åtgärder så länge de kostar mindre än vad bom
motsvarar,ca 10 kr/år för att bli av med en exposition
av 1 Bq/m för en person. Skulle denna princip tillämpas
för en bostad skulle man där vara villig betala 8 000
kronor per år för att sänka radondotterhalten i en fyra-
personersbostad från 400 till 200 Bq/m . Det finns exem-

pel på strålskyddsåtgärder där man lägger mindre pengar
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än så, »en det finns också sådana, där >an Sr villig
betala betydligt meca.

SSI påpekar också att enligt de principer SSI har att
arbeta sed borde det ligga i samhällets intresse att
även bostäder ned radondotterhalter i intervallet 100 -
400 Bq/m åtgärdas varför ingen skarp gräns till stöd
för åtgärder bör tillämpas. Särskilt motiverat är det
att uppmärksamma grupper som är särskilt utsatta. Till
exempel får barn i lågstadieåldrarna upp till dubbelt så
höga stråldoser som vuxna vid motsvarande radondot-
terexposition. Gruvarbetare kan vara utsatta för höga
radondotterhalter såväl hemma som på arbetsplatsen.
Farliga ämnen i arbetsmiljön kan tänkas samverka med
radondöttrarna så att risken ökar.

SSI hävdar därför att reglerna för radonlån bör ändras
så att lån också kan ges för radondotterhalter i inter-
vallet 100 - 400 Bq/m . Om lånen inte räcker till alla
sökande bör i första hand människor som är särskilt ut-
satta eller oroade komma ifråga.

Socialstyrelsen hävdar i sitt remissvar angående finan-
sieringen att rutinerna för de sk radonlånen lett till
att husägare tvekat att utnyttja lånen och därmed ge-
nomföra åtgärder p g a rädsla för att få sitt hus
stämplat som radonhus, vilket blir fallet vid formell
handläggning i MHN i samband med beslut om sanitär olä-
genhet. SocialstyceJren har därför inga invändningar mot
att rutinerna för radonlån förenklas.

De undersökningar, som nämnden bedömt nödvändiga för att
avgöra om sanitär olägenhet föreligger eller ej, bör
enligt SoS bekostas av kommunen, och inte, som radonut-
redningen föreslån, i vissa fall av fastighetsägarna.
Denna syn på kostnadsansvaret överensstämmer för övrigt
med såväl tidigare som gällande hälsoskyddslagstiftning.
Det kan inte anses rimligt att samhället överlåter
utredningsansvaret till den enskilde fastighetsägaren
varigenom vidare åtgärder blir beroende av bl a deras
privata ekonomi. En grundläggande princip har alltsedan
den första hälsovårdsstadgans tillkomst varit att hälso-
skyddet skall omfatta alla och vara oberoende av den
enskildes eget initiativ eller betalningsförmåga.

Statens planverk vill först framhålla att det är viktigt
att mätmetoderna är pålitliga, så att man inte i onödan
kräver åtgärder, som ofta är mycket kostsamma.

Vidare påpekar planverket att utredningen ej behandlat
finansieringen av radonsäkert/radonskyddande åtgärder
vid nybyggnad. Ej heller behandlas finansieringen vid
ombyggnad då radondotterhalterna ar höqa, nen dock
lägre än de 400 Bq/m , som krävs för att få radonlån.

Svenska Kommunförbundet har i sin skrivelse påpekat att
det finns anledning se över finansieringsmöjligheterna
för åtgärder i det fåtal byggnader där kostnaderna blir
så stora att de rimligen inte kan förräntas av byggnaden
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och pekar på det system av rSntefria och amorteringsftia
lån för bl.a. vissa radonskyddsåtgärder son presenteras i
betänkandet "Bättre bostäder. Ett 10-årigt förnyelse- och
underhållsprogrant (ROT-program)" (Ds Bo 1983:2) utarbetat
ino» bostadsdepartementet.

KoBfflunförbundet är enig med utredningen att identifie-
ringen av hus med höga radondotterhalter är kommunernas
ansvar. Dock hävdar kommunförbundet att det är nödvän-
digt att kommunerna ges möjlighet att finansiera mät-
verksamheten genom att ta ut en avgift enligt själv-
kostnadsprincipen av dem som önskar sitt hus mätt.

Skövde kommun i sin tur hävdar att de fördelar, som er-
bjuds med radonlån i förhållande till vanliga banklån är
så små att de ej uppväger de byråkratiska nackdelarna.
Därför bör villkoren för låntagarna ses över och göras
positiva för låntagarna.

De 1000 kr som tillfaller kommunen vid varje beviljat
radonlån anser Skövde kommun i högsta grad vara rimligt
och helst vara större samt även verka retroaktivt.

Sollentuna kommun påpekar att i deras kommun är den
vanligaste åtgärden golvsug. Kostnaderna för en sådan
åtgärd har varierat mellan 1000 och 2000 kronor, förut-
satt att fastighetsägaren själv står för utfört arbete.
De flesta fastighetsägare har bedömt arbetsinsatsen vara
fullt rimlig.

Sollentuna kommun menar vidare att det bör vara kommu-
nens ansvar identifiera hus med hög radondotterhalt
(överstigande 400 Bq/m samt att de boende informeras om
möjliga åtgärder samt erbjuds mätning till självkost-
nadspris. Vad gäller de 1000 kronor kommunen får för
varje beviljat radonlån anser Sollentuna kommun att
detta inte är något bra system. I stället föreslår
Sollentuna kommun att kommunen erhåller ersättning i
förhållande till antal konstaterade hus med värden
överstigande 400 Bq/m . Radonlån är ofta ej aktuella
emedan kostnaderna för åtgärd ofta understiger 7000 kr,
däremot är kostnaden för kommunen ej mindre.

Länsstyrelsen i Örebro län hävdar i sitt svar att möj-
ligheterna till lån för förbättring av ventilations-
förhållandena i särskilt drabbade bostäder fortfarande
bör finnas kvar.

Statens provningsanstalt anser att nätkostnaderna bör
ingå i löneunderlaget.

Riksrevisionsverket avstyrker ersättningen (1000kr) till
kommunerna för varje beviljat radonlån. I sitt svar
påpekar det att åtgärder för att förbättra en fastighets
energi- resp. radonstatus ofta står i konflikt med var-
andra.

Statskontoret anser att slopandet av kravet på sanitär
olägenhet för lån skulle vara en väsentlig förenkling i
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lånehanteringen. Många hälsovårdsnämnder drar sig för att
klassa hus som sanitär olägenhet. Ersättningen på 1000 kr
till kommunen medför bara onödig administration och bör
upphävas. Eventuell ersättning för kommunerna kan tas upp
i de årliga förhandlingarna mellan stat och kommun.

13.9 Sammanfattning

I samhällets åtaganden ingår att spåra hus med höga radon-
dotterhalter samt att göra markundersökningar inför plan-
läggning av ny bebyggelse. Kostnaderna för sådan
verksamhet, som fortfarande pågår är flera tiotals miljoner
kronor.

I samhällets åtaganden inc,år vidare kostnader för forsk-
ning, utveckling och information. Nivån på dessa bestäms av
flera faktorer: hälsomässiga, ekonomiska och sociala.

Kostnaderna för åtgärder i enskilda hus kan i många fall
bli mycket kostsamma. Hellan 1980-83 kunde fastighetsäga-
ren fa förmånliga s.k. radonlån. Dessa utbetalades om de
dåvarande hälsovårdsnämnderna bedömde att sanitär olägen-
het förelåg. Ofta ansågs sanitär olägenhet föreligga vid
radondotterhalter över 400 Bq/m . Den lägsta kostnad som
berättigade till lån var 7000 kronor. Vid större
ombyggnader kunde åtgärderna för att sänka radondotter-
halten ingå som ett led i övriga ombyggnadsåtgärder för
vilka bostadslån beviljas. Räntebidrag kunde då beviljas om
kostnaderna översteg 25000 kronor, och lånen kunde göras
helt eller delvis amorteringsfria.

Efter förslag från en arbetsgrupp inom bostadsdepartemen-
tet om ett enhetligt system för tilläggslån för finansiel-
la åtgärder som inte förräntar sig i sin helhet beslutade
regeringen 1983 att tilläggslån för ombyggnad av bostads-
hus mm får lämnas för åtgärder i syfte att minska radon-
dotterhalten i bostadshus. Tilläggslåneförordningen trädde
i kraft 1 januari 1984.

Tilläggslån lämnas om kostnaden för åtgärden överstiger
husets ekonomiska bärkraft till såväl flerbostadshus som
småhus och är ej som för åtgärder mot radon rambegränsade.

För Åtgärder i flerbostadshus kan även statligt räntestöd
för förbättring av bostadshus samt bostadslån komma ifrå-
ga.

Det bör dock påpexas att även förmånliga lån kan bli allt-
för betungande för fastighetsägaren genom att räntor och
amorteringar alltid måste betalas.

Regeringsrätten har fastslagit sänkt taxeringsvärde på
grund av förekomst av radon. Likaså har en del fastighets-
ägare 6änkt fastighetens pris i förhållande till dess
marknadsvärde på grund av hög radondotterhalt.
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14. HYNDIGBETS»tEGLER, INFORMATION OCH UTBILDNING

14.1 Hål, ansvar och resultat

- att radonproblemen i bebyggelsen beaktas
Ansvaret härför har planverket, socialstyrelsen sant
kommunerna, nålgrupperna för befintliga hus är fastig-
hetsägarna, brukarna och HHN samt för planläggning och
nybebyggelse byggherren jämte hans konsulter och BN.
Budskapet har ännu ej nått alla berörda parter på ett
effektivt sätt

- att erforderliga myndighetsregler finns och dessutom
tillräcklig information, så att kraven och rekommendatio-
nerna i reglerna kan följas. Detta finns utom vad gäller
metodbeskrivningar för mätningar och markundersökningar
(arbete pågår)

- att tillgängliga regler och kunskaper når fram till
berörda parter och praktiskt tillämpas av dem. Brister
föreligger när det gäller många fastighetsägare och
byggherrar, några HHN, många BN samt många konsulter och
byggare.

14.2 Utvecklingen i stort

- SSIs information till Ytong AB medförde att blåbetongs-
produkter upphörde att tillverkas 1975

- under 1979-80 gavs omfattande information om radonproble-
men i massmedia. Radonutredningen, SSI, SoS och Plv utgav
allmän information

- 1981-01-01 trädde SoSs resp Plvs regler i kraft vad avser
spårning, mätning, gränsvärde etc i befintlig bebyggelse
resp ny- och ombyggnad

- 1983 fanns tillrättalagd skriftlig information för prak-
tisk tillämpning av reglerna. Hättekniska problem med
avseende på öppen spårfilm (SSI:83-05) förelåg dock och
var en orsak till att kommunförbundet rekommenderade
kommunerna att avvakta med mätningarna

- 1983-86 gavs viss kompletterande litteratur ut

Föreliggande regler och skriftlig information 1987-06-01:

byggdokument

- SoSs författning och information om spårning, mätning och
gränsvärden i befintlig bebyggelse samt författningar om
ökad ventilation
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- Plvs författningar (SBN80, SOB skall ersa'ttas av Nybygg-
nadsföreskrifter 1987-01-01 och Ombyggnadsföreskrifter
1988-01-01) och information om planläggning, nybyggnad
och ombyggnad

- SSIs förteckning över mätfirmor vilka kontrollerat sin
mätapparatur

- BFRs rapport ned utförligare uppgifter om tekniska
skyddsåtgärder vid ny- och ombyggnad

övriga dokument

- Radonbroschyr till allmänheten (SSI, SoS och Plv)

- SSIs rapporter (ca 50 st) om radonproblem, riskbedömning,
mätnoggrannhet mm samt ca 5 informationsblad

- Radonutredningens lägesrapporter, slutbetänkande,
broschyr om ökad ventilation mm

- SGUs geostrålningskartor

- BFRs rapporter (ca 15 st) med utredningar om byggnadstek-
niska radonproblem

- SIBs rapporter (ca 5 st) om byggnadstekniska radonproblem

- SPs rapporter (ca 5 st) om byggnadstekniska radonproblem

- m m

14.3 Behov av ytterligare skriftlig information

- reviderad radonbroschyr till allmänheten

- cirkulärbrev till kommunerna om åtgärder i befintlig
bebyggelse och vid planläggning, ny- och ombyggnad
(hösten 1987)

- moderniserad, samlad information till kommuntjänstemän
och fackmän om åtgärder i befintlig bebyggelse och vid
planläggning, ny- och ombyggnad (hösten 1987)

- handledning beträffande markradonundersökningar (pågår)

- reviderad BFR-rapport med utförliga uppgifter om skydds-
åtgärder vid ny- och ombyggnad (senast 1988)

- reviderade och nya metodbeskrivningar beträffande
mätningar av radondotterhalten (snarast). Eventuellt
tillkommer regler för auktorisering av mätfirmor

14.4 Utbildning

Kommunförbundets länsavdelningar har genomfört ca 15 kurser
om radonproblem med ca 400 deltagare, varav många från MHN
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och få från BN. SML och Bygginfo har genomfört ett fåtal
kurser.

Ytterligare utbildning är önskvärd för

- HHN, BN och deras tjänstemän (kommunförbundet, baseras på
ny skriftlig information)

- nätfirmor (SSI)

- Konsulter, byggare (kursarrangörer inom byggområdet)
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16 REKOMMENDERAD LITTERATUR

Gällande bestämmelser och rekommendationer från myndigheter-
na se avsnitt 2.5 (sid 19-21).

Därutöver rekommenderas

Radon i bostäder, en broschyr från socialstyrelsen, statens
planverk och statens strålskyddsinstitut, 1986. Avsedd som
en kort information till allmänheten.

Ventilation, energisparande och radon i bostäder, en broschyr
från radonutredningen och Svenska kommunförbundet, 1982. Av-
sedd som en kort information till allmänheten.

Radon i bostäder, Byggnadstekniska åtgärder vid ny- och om-
byggnad av B Clavensjö och H Kumlin, Statens råd för bygg-
nadsforskning 1984. Rapport nr R90:1984. Rapporten vänder
sig till byggfackfolk och andra som avser att minska radon-
dotterhalten i befintliga hus och inför nybyggande.
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Radon i bostäder

Hed stöd av regeringens bemyndigande den 1 februari 1979 tillkal-
lades en särskild utredare ned uppdrag att utreda frågan om åtgär-
der mot strålrisker i byggnader. Bakgrunden var främst de under
1970-talet alltmer uppmärksantnade problemen med strålning från
skifferbaserad gasbetong. Utredningsarbetet bedrevs under namnet
radonutredningen.

Med betänkandet (SOU 1983:6) Radon i bostäder avslutade radonut-
redningen sitt arbete. Utredningen ansåg det klarlagt att marken är
den huvudsakliga källan till radonförekomst i bostäder. Radonin-
stromningen från mark anses bero på inte bara markens uran- och
radiunhalt utan Sven på markens genomsläpplighet och vattenhalt.
Byggnadens utformning har dessutom stor betydelse.

Radonutredningens betänkande har remissbehandlats. Qi sannenställ-
ning av remissvaren finns tillgänglig på jordbruksdepartementet.

I en inom jordbruksdepartementet upprättad promemoria behandlas
utredningens förslag och inkomna skrivelser. Vidare beskrivs vissa
problem beträffande åtgärder för att nedbringa halten av radon i
bostäder. Promemorian fogas vid detta beslut som bilaga.
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Regeringen beslutar att statens strålskyddsinstitut skall ha det
övergripande ansvaret för att följa utvecklingen i fråga om strål-
ning i bostäder, inklusive riskbedömning och nätteknik.

Regeringen erinrar cm vad som anförs i proposition (1984/85:181,
SoU 28, rskr 400) Utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården m.m.
om vikten av att kontra till rätta med förekomsten av radon i bostä-
der. Det är angeläget att hus med höga radondotterhalter identifie-
ras, sådana undersökningar för att spåra radon som miljö- och häl-
soskyddsnämnden tar initiativ till i sin tillsynsverksamhet skall
enligt vad san följer av 22 § hälsoskyddslagen (1982:1080) och 16 §
hälsoskyddsförordningen (1983:616) vara kostnadsfria för den en-
skilde.
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Stockholm
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Regeringen har i samband med prövningen av radonutredningens och
cancerkamnitténs betähkanden inte funnit skäl att vidta åtgärder
för att ändra gällande gränsvärden för radon i bostäder. Det bör
även fortsättningsvis arikcntna på socialstyrelsen att besluta an
gränsvärden eller notsvarande för befintlig bebyggelse och statens
planverk för nybebyggelse. Det bör därvid också ankcntna på de be-
rörda myndigheterna att pröva radooutredningens förslag att ersätta
det nuvarande gränsvärdet för befintlig bebyggelse med en åtgärds-
nivå.

Regeringen uppdrar åt socialstyrelsen att efter samråd med strål-
skyddsinstitutet och berörda forskningsorgan och inan ramen för
befintliga resurser undersöka förutsättningarna för genanförande av
cancerkannitténs förslag an en epidemiologisk undersökning för att
närmare klarlägga cancerriskernas storlek med hänsyn till före-
komsten av radon i bostäder. Uppdraget skall redovisas till rege-
ringen före den 1 september 1966.

Regeringen erinrar vidare an att Xamunerna - inan ramen för sitt
allmänna ansvar för miljö- och hälsoskyddet - också har att beakta
radonriskerna vid planläggning av mark för bebyggelse och vid pröv-
ning av byggnadslov. Statens planverk har i rapport 59 1982 givit
ut allmänna råd till vägledning i kamunemas arbete. Regeringen
uppdrar åt planverket att genanföra en särskild informationsinsats
pa detta anråde.

Regeringen uppdrar åt statens planverk att - inan ramen för den på-
gående översynen av Svensk byggnorm och med beaktande av de rikt-
linjer san har getts för denna översyn - utarbeta förslag till
föreskrifter son ger kaimunema möjligheter att i samband med bygg-
lovsprövningen ställa krav på åtgärder san

1. är ägnade att begränsa den genansnittliga kollektiva exposition-
en av radondöttrar och för gammastrålning i bebyggelsen så långt
san är praktiskt och ekonomiskt rimligt,

2. medför att radondotterhalten i en bostad inte överstiger det
gränsvärde eller motsvarande san de ansvariga myndigheterna fast-
ställer.

Regeringen uppdrar åt statens strålskyddsinstitut att efter samråd
med socialstyrelsen, statens planverk och statens mät- och provråd
utreda förutsättningarna för att införa ett auktorisationssysten
för radonmätningar i bostäder. Det ankaimer på strålskydds institu-
tet att i avvaktan på att frågan an auktorisation utreds, godkänna
metodbeskrivningar för de mätmetoder san används för att bestämma
radondotterhalten i bostader. Härvid skall strålskyddsinstitutet
samråda med socialstyrelsen, statens planverk och statens mat- och
provråd. Uppdraget skall redovisas till regeringen före den 1 juni
1987.

Regeringen uppdrar vidare åt statens str&lskyddsinstitut att i
samråd med socialstyrelsen, statens planverk och statens mät- och
provr&d utarbeta en lägesrapport an arbetet med att minska riskerna



JORDBRUKSDEPARTEMENTET 1985-12-19 2033/81.
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med radon i bostäder. Rapporten bör bl.a. redovisa läget beträffan
de konnunernas spåming av hus med hög radonhalt och den kommunala
planläggningen av mark och behandling av byggnadslov med hänsyn
till ev. radonförekomst. Myndigheterna bör i sitt arbete samverka
med Svenska kcnnunförbundet. Uppdraget skall redovisas till rege-
ringen före den 1 juni 1987.

på regeringens vägnar

Carlsson

Sture Irberger

Likalydande till

socialstyrelsen
statens planverk
statens mät- och provråd

Kopia till

socialdepartementet
finansdepartementet
bostadsdepartementet
industridepartementet
civildepartementet
statens geotekniska institut
bostadsstvrelsen
statens rad för byggnadsforskning
statens institut för byggnadsforskning
Sveriges geologiska undersökning
statens energiverk
statens provningsanstalt
Svenska kcmnunförbundet
Svenska konnunförbundet, Stockholms länsavdelning
Stockholms kannun
Sveriges geologiska AB
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1985-12-19 regeringsbeslut

1985-12-19 nr 54

Radon i bostäder - radonutredningens betänkanden m.m.

1. Radonutredningen

Genom beslut den 1 februari 1979 bemyndigade regeringen chefen för
jordbruksdepartementet att tillkalla en utredare med uppdrag att
utreda frågan om åtgärder mot strålrisker i byggnader m.m. (den
s.k. radonutredningen).

I delbetänkandet (Ds Jo 1979:9) Preliminärt förslag till åtgärder
mot strålrisker i byggnader föreslog utredningen bl.a. vissa pro-
visoriska gränsvärden. Tonvikten i betänkandet lades på radon från
byggnadsmaterial. Pa grundval av utredningens förslag beslutade
statsmakterna (prop. 1979/80:97, CU 28 och JoU 38, rskr 314 och
315) bl.a. om lanemöjligheter för ombyggnad, räntebidrag samt
ränte- och amorterings frihet i särskilda fall för åtgärder som
behövs för att minska radondotterhalten till en nivå som är godtag-
bar från hälsoskyddssynpunkt. Statsmakterna beslutade samtidigt om
bidrag till konnunema, om mer resurser till forskning osv. Vidare
utfärdade statens planverk i Svensk byggnorm de gränsvärden som
radonutredningen föreslog, motsvarande 70 Bq/m3 för nybyggnad och
200 Bq/m3 för ombyggnad. Socialstyrelsen gav ut råd och anvisningar
med gränsvärdet 400 Bq/m3 för befintlig bebyggelse. Lån har lämnats
tixl de objekt där radondotterhalten översteg detta värde.

I radonutredningens slutbetänkande (SOU 1983:6) Radon i bostäder
konstaterades att en konnunal nätverksamhet och en omfattande
undersökning av radonförekomst i bostäder givit vid handen att
marken ar den huvudsakliga radonkällan.

Utredningen uppskattade att ca 30-40 000 hus har en radondotterna It
som överstiger de 400 Bq/m3 som f .n. provisoriskt gäller som gräns-
värde för sanitär olägenhet.

Utredningen föreslog bl.a. att en åtgärdsnivå på 400 Bq/m3 ersätter
det nuvarande gränsvärdet för befintlig bebyggelse samt att några
gränsvärden i intervallet 0-400 Bq/m3 inte bör finnas. Vidare före-
slog utredningen att strålskyddsinstitutet även i fortsättningen
skall ha det övergripande ansvaret för att följa utvecklingen i
fråga om strålning i bostäder. I detta ansvar borde enligt utred-
ningen ingå bl.a. att följa utvecklingen beträffande riskbedömning
och att verka för utveckling av samt bedära mätteknik på strål-
skyddsområdet. Radonutredningen ansåg att det bör vara kommunernas
ansvar även fortsättningsvis att identifiera hus med radondotter-
halt över 400 Bq/m3.

2. Framställningar som behandlar radonfrågan

Stockholms länsavdelning av Svenska kommunförbundet har i en skri-
velse till jordbruksdepartementet den 29 mars 1984 begärt en över-
syn av gränsvärden och mätmetoder för radon i bostädsr.

Stockholms komnun har i skrivelse den 9 ma) 1984 hos regeringen
hemställt om att vederbörande myndiyheter ges i uppdrag att utreda



enhetliga mätmetoder och anpassning av gränsvärdet.

I skrivelse den 19 december 1984 från socialstyrelsen, statens
planverk och statens strålskyddsinstitut till regeringen framhålls
vikter, av att ställning snarast tas till radonutredningens förslag
om bl.a. hälso- och miljöskyddsnämndernas spåming och undersökning
av hus med höga radondotterhalter. Vidare betonas vikten av att
radonrisken beaktas vid planläggning av mark och vid byggnadslov.
Myndigheterna vill också att ställning tas till ansvarsfördelningen
mellan strålskyddsinstitutet och provningsanstalten beträffande
mätmetoder samt beträffande insamling av praktiska erfarenheter
från kommunerna.

3. Cancerkcnroittén

Cancerkommittén har i betänkandet (SOU 1964:67) Cancer - orsaker,
förebyggande m.m. uppnärksanmat sambandet mellan radon och cancer
och betonade därvid den stora osäkerheten i riskuppskattningarna.
Kcntnittén föreslog därför att en epidemiologisk undersökning genom-
förs för att närmare klarlägga cancerriskernas storlek med hänsyn
till förekcmsten av radon i bostäder. I avvaktan på resultatet av
en sådan undersökning bör, enligt cancerkcmnitten, radonutredning-
ens förslag genomföras såsom en minimiåtgärd. I regeringens propo-
sition (1984/85:181, SU 28, rskr 400) Utvecklingslinjer för hälso-
och sjukvården m.i. behandlas cancerkcranitténs förslag. Föredragan-
de statsråd uttalar att förekomsten av radon i bostäder är ett
angeläget hälsoproblem som bör åtgärdas. Regeringen förutsätter att
miljö- och hälsoskyddsnämnderna i sin verksamhet beaktar de allmän-
na råd till kommunerna om spåmingsarbetet som meddelats av social-
styrelsen. Vad gäller cancerkcnmitténs förslag an en radonepidemio-
logisk studie förutsätts att de berörda forskningsorganen beaktar
denna fråga vid sin planering av forskningsverksamheten och på
sedvanligt sätt aktualiserar de resursbehov som de bedömer förelig-
ga.

4. Planläggning av mark och prövning av byggnadslov

Vad gäller frågan om hur radonriskerna vid planläggning av mark och
vid byggnadslov skall beaktas rekommenderar planverket i sin rap-
port nr 59 1982 att varje konnun genom markundersökningar skaffar
sig en översikt beträffande markradonförhållandena inom kctmunen.
Översikten bör tas fram efter samråd med geologisk sakkunskap och
baseras på tillgängligt bedömningsunderlag. Därvid bör kcnnunen så
långt möjligt indelas i högriskområden, normalriskområden och låg-
riskområden.

Enligt 5 § byggnadslagen (1947:385) skall mark för bebyggelse
prövas lämplig för ändamålet. Beträffande tätbebyggelse som inte är
av mindre omfattning sker lämplig*, ̂ tsprovningen vid planläggning. 1
annat fall sker den i samband med cyggnadslovsprövningen. I lämp-
lighetsprövningen vid planläggning ingår enligt byggnadsstadgan
(BS) (1959:612) bl.a. sundhetsaspekten (9 5 BS). Sådana aspekter
kan i viss utsträckning beaktas även vid den allmänna lämplighets-
prövningen av bebyggelse utanför plan (29 § BS). För byggnadslov
uppställs också hygieniska krav på själva byggnaden (46 § BS).



En detaljplan får innehålla bestämmelser an byggnadssätt m.m. an
det är erforderligt (9, 12 och 13 §§ BS).

Det åvilar katmunen att vid lokaliseringsprövningar genan plan
klarlägga att marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till
radonhalten. Vid byggnadslovsprövningar måste byggnadsnämnden för-
vissa sig om att radonriskerna har beaktats så att byggnader utförs
med tillfredsställande skydd mot radon i marken. I Svensk byggnorm
finns gränsvärden för krav på nybyggnad och ombyggnad.

Vid planläggning är det den san upprättar planförslaget som har att
anbesörja ev. erforderliga utredningar av radonhalten (16 § BS).
Vid ansökningar an byggnadslov, får byggnadsnämnden förelägga den
sökande att inkanna med erforderlig radonundersökning, an under-
sökningen inte lämpligen kan införskaffas genan nämndens försorg
(55 § BS).

Byggnadslov kan inte vägras enbart av det skälet att det har visat
sig att marken är radonhaltig. Krav kan dock ställas på att bygg-
naderna utförs så att de blir godtagbara från sundhetssynpunkt.

5. Föreskrifter för mätmetoder och metodbeskrivningar

Radondottermätningar utförs f.n. av ett flertal olika företag. Ett
antal principiellt olika metoder används vid mätningarna. För att
mätningarna skall bli tillförlitliga krävs - oavsett mätmetod - att
en metodbeskrivning upprättas. F.n. finns inga bindande föreskrif-
ter beträffande mätmetoder och metodbeskrivningar. Däremot rekan-
menderar statens planverk i Svensk byggnorm att "Radondotternaltens
årsmedelvärde skall bestämmas enligt av statens provningsanstalt i
samråd med strålskyddsinstitutet utarbetad och fastställd metod-
beskrivning" .

Provningsanstalten säger sig ej ha resurser för utarbetande av
metodbeskrivningar åt alla de nätföretag som förekamer på mark-
naden. Samtidigt tillhandahåller provningsanstalten nättjänster på
kattnersiell basis. Näringsfrihetsanbudsmannen har granskat detta
förhållande och kaimit till slutsatsen att "åtgärder för att undan-
röja de redovisade riskerna för konkurrensbegränsningar bör över-
vägas."

Risken för konkurrensbegränsning kan undanröjas bl.a. genan att
ansvariga myndigheter rekaimenderar mätmetoder för vilka en godkänd
metodbeskrivning utarbetats. En annan möjlighet är att meddela
auktorisation i enlighet med lagen (1974:896) an riksprovplatser
ra.m. son regeringen föreslagit skall ersättas av lag om obligato-
risk kontroll genan teknisk provning m.m. (prop. 1985/86:27).
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SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 3321-20/86

Till samtliga

miljö- och hälsoskyddsnämnder

Uppföljning av kommunernas arbete med radonfrågor

Enligt regeringsbeslut 1985-12-19, nr 54, har statens strål-
skyddsinstitut i samråd med socialstyrelsen och statens plan-
verk samt statens mät- och provråd fått i uppdrag att utarbeta
en lägesrapport om arbetet med att minska riskerna med radon
i bostäder. Lägesrapporten skall utarbetas i samverkan med
Svenska Kommunförbundet. Lägesrapporten skall bl a omfatta
kommunernas spårningsarbete av hus med hög radonhalt, den
kommunala planläggningen av mark och behandlingen av byggnads-
lov med hänsyn till eventuell förhöjd radonförekomst. Uppdraget
skall redovisas före den 1 juni 1987 till regeringen.

För att kunna utarbeta rapporten erfordras uppgifter från
kommunerna. Denna enkät görs därför under vintern till
kommunerna.

Innan den går ut till alla kommuner har socialstyrelsen och
kommunförbundet prövat enkätformuläret i 15 kommuner.

Resultaten har sammanställts i en preliminärrapport och enkät-
formuläret har förbättrats.

Enkäten bör besvaras i samråd med byggnadsnämnden.

Till ledning för hur enkäten bör besvaras får socialstyrelsen
lämna följande uppgifter.

* Frågorna i enkäten gäller förhållandena fram till den
1 november 1986.

* Fråga 1 på sidan 1 avser lägenheter i en- och flerbostads-
hus.

Egentligen indelas bostadshus i tre typer: Enbostadshus,
tvåbostadshus och flerbostadshus. De två förstnämnda brukar
kallas småhus. I denna enkät bör lägenheter i enbostads-
hus även gälla tvåbostadshus. Uppdelningen blir därmed i
småhus respektive 'lerbostadshus.



* Lägenheter med markkontakt kan finnas både i småhus och
flerbostadshus. Om möjligt bör lägenheter med markkontakt
i flerbostadshus räknas till enbostadshusen om de är byggda
på liknande sätt som enbostadshusen. Det är markkontakten
som är avgörande.

* Om möjligt bör uppmätta värden i befintlig bebyggelse delas
upp i hus byggda av blåbetong, respektive övriga hus( trä,
tegel etc)

Det besvarade enkätformuläret insänds i ett ex till
Socialstyrelsen, FAP 3, 106 30 STOCKHOLM, senast den 20 januari
1987, men helst tidigare.

Frågor om enkäten besvaras av Lena Blomdahl, tel 08/783 37 47,
Astrid Mäkitalo, tel 08/783 37 74 och Håkan Wahren, tel
08/783 31 28.

För socialstyrelsen För Svenska Kommunförbundet

Guldbrand Skjönbeng / Lars Agfen

Bilaga

Enkätformulär i 2 ex

För kännedom:

statens planverk
statens strålskyddsinstitut
samtliga länsstyrelser



Enkät

Kartläggning av
radon i byggnader

1986
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Socialstyrelsen
FAP 3
106 30 STOCKHOLM
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Uppmätta värden i befintlig bebyggelse (byggnader för vilka byggnadslov sökts före 1981-01-01)

1. Radondotterhalter som uppmätts före åtgärd H tgaHMOMCE *W.(t OPWr.TA&nS TtXo <962.A.eS
Nedanstående radondotterhalter
(Bq/m3) har uppnätts

Blåbetong

Flerbostadshus

Enbostadshus

övriga hus (skolor,daghem mm)

Hus byggda i t r ä , tegel m tn

Flerbostadshus . .

Enbostadshus

övriqa hus (skolor, daqhemmm)

Summa

Antal ned radondotterhalt
-69

24,04

5568

313

/,5O5

599

5f?6

143

70-199

1095O

263

44 68?

248

4-152.

102
ASO*/"
/W69

200-399

844

64oe>

92.

9356

52

1316

^4

i Bq/m3
400-799

2S72

7S3

14
tas/-

800-1999

345

*7

L 3"g6j

7

3f&

2000-

-1

3 3

O

11f

s
^ < 4 Ö

Suma

7O94

25-9O4

•5fo4

337o4

912

1Z3S3&

339

2. Högsta uppmätta årsmedelvärde Gäller Icke enstaka rumSvAg 245

Högsta uppmätta årsmedelvärde för radondotternalten i bostad, Bq/m3

16Z4O gq/m3 , T 5 toHMUMEg, HAjt OPPM1TT5 MER 1»! 40
3. Mätmetoder som använts 2Ä9
Vilken/Vilka mätmetod(-er) har använts?

24T lC0MM.,TLI> 79 . KbLÄUCKAC 60, MOMEtJT>JJA TllTEgMAT

4. Instrument för mätning SvAK
för

2.71
•FILTECMÄJ. 19

Äger konmjen något instrument mätning av radon/radondöttrar el ler gammastrålning?
TO Nej 153

5. Typ av instrument och fabrikat som kommunen äger H4>
Ange typ av instrument och fabrikat

MOMEJJTAMA. T \ CTEXVIATA^E 5 , I MTtGKEKANDE 40

Åtgärder mot radon i befintliga bostäder byggda före 1981-01-01 dar matningar utförts
före och efter åtgärd

6. Anteckna radondotterhalten i tabell pa nästa sida för varje hus där skyddsåtgärder
mot radon vidtagits och resultatet följts upp. Ange också hus som givit högre halter
efter Åtgärd. Ange om möjligt använda skyddsåtgärder med nummer enligt omstfiende
lista där olika Åtgärder mot radon angett». Det kan finnas andra ingrepp än de listade.
Ange i sA fall dessa vid de tomma raderna. I hus där Åtgärder vidtagits i flera steg med
mätningar mellan Åtgärder fe det intressant att fö del av denna Information. Uppgifter
om ett sådant hus bör anges genom att mätningarna som hör ihop sätts inom klämmer.
Om möjligt bör husets byggnadsår och blAbetongförekomst anges.



Använda skyddsAtgärder
1. Borttagande av tätningslister i fönster'
2.a Inmontering av tilluftsdon « o

b Inmontering av tilluftsdon och överluftsdon f*
3.a Installation av enkel frAnluftsfläkt 49

b Installation av fläktstyrt frAniuftssystem Um
c Installation av fläktstyrt från- och til lufts-

system utan varmeäterviming
(värmeväxlare, värmepump m m) 54

d Installation av fläktstyrt frfln- och til lufts-
system med virmeAtervinning 432,

4.

5.
6.
7.

l
t

8.
9.

a
b

Tapetsering med plasttapet eller aluminium-
folietapet • 2.
Tätning av otätheter 1 golv pA mark 2 9
Tätning av golvbjälklag över kryputrynne 7.
Ckad ventilation av kryputryime
genan större öppningar \O
genom fläkt 4h
Tätskikt pA markytan i kryputrymme i
Utsug av radon under bottenplatta 7 5

AV - B U X B C T O » ) 6 f**0*1 S1 • OBS'. Dispens krävs frän Arbetarskyddsstyrelsen och
-i» .vmwusK J. Statens Industriverk rör tapetsering med alumi-

niumfolietapeter.

Radondotterhaj ter och skyddsåtgärder
Radondotterhalter i Bq/m3
före Åtgärd

TOTAP

•&OSTTAD

efter Åtgärd

' &T6A&D
*

P t _i_BL
•

Använda skyddsAtgärder
(numrera enligt ovan)

^^TOWWH.OÅ.

CU.EJC TUftCUHUS

BlAoetong
(kryssa) ByggnadsAr Arvns ritning

1485

A36



Fortsatta mätningar i befintliga hus

7. Sparning och mätning S V A t ^BA>J X O 3
Hur bedriver kommunen spårving och Mätning av radon/radondöttrar i bostäder m m?
x ] a) Systematiska *ätningar pä komunens initiativ 71

b) Mätningar efter anmälan, om den anses befogad 2 0 6

c) Ingen sparnings- eller •ätverfcsanhet H

~x] d) Spämlngs- och mät verksamheten avslutad frän komanens sida 3 4

Vatten

8. Radioaktivitet i grundvatten ^ V A g . TgAKI 2 ^ 8 >6>MMOMEg
Har kommunen matt radioaktiviteten i grundvattnet?
XJ Ja 6 8 f x ] Nej 180

9. Övriga uppgifter SSI;s mätningar ska ej anges
Här kan information om mätningar av grundvatten lämnas

Mark

Allmänt
o

10. Översiktlig kartläggning Sv/Ag. ^ m ^

Har en översiktlig kartläggning inom hela eller delar av kommen gjorts av strålnings- och markradonf öråilandena?
XJ Ja iZO fxiNej

11. Kommunens bebyggelse inom olika markområden QVAZ. TgAta A55
om möjl igt ungefärl ig andel av kommunens bebyggelse som l igger inom

nögriskomrade el ler högradonmark, X 1Z? S v A t

, 77 o V»
normalriskomrade e l l e r normalradonmark, %

4OO'/o , 44 Q V.
lägriskomraoe e l l e r lägradonmark, %

o . fB 0#/. "~J vet inte

Planläggning

12. Risk för radonavgivning och/eller qammastrfllning S V A C ygA»> ZfaO
Beaktas risken för radonavgivning och/eller gannastralning från marken i planläggningsarbetet?
XJ Ja, sedan flr 7 9 - 6 0 / 2 6 , 8 1 - ^ / 8 7 , 84-BTAq fx|nej 3Q

13. Restriktioner för byggande SVA& *TCÄv) 2£>1
Anges restriktion för byggande på grund av narkradonförhäuandena som bestaanelser i detaljplan?
xl Alltid 3T fxl Ibland 34 R l Aldrig 482. , e MAg ukMMAX

14. Redovisning av markradonförhallanden
Redovisas narkradonförhallandena i beskrivning t i l l detaljplan?
Kl Alltid 5A [xl Ibland 5 S fxl Aldrig

Uppförande av nya byggnader

15. Risk för höga radondotterhalter inomhus Sv*g TgXtO 252.
Beaktas risken för höga radondotterhalter Inomhus?

l Ja7%edan år 1 / /



w~x». FRA»O 1 0 b IGOMMOMEK. Eventuella exempel på
16. Information om risker för markradon skr i f t l ig information kan bifogas

Mur lämnar byggnadsnämnden information om risken för markradon vid byggnadslovsprövning?
"" 4S > MOMTTUCT »*iuiirTu«r 26 fxl Skriftligt Sfe , maeu mr. 29, HHU a«mr .5

17. Nybyggda tmfthus som utförts radonsäkert eller radonskyddande £»#»*
Hur stor andel av nybyggda småhus har ut rörts radonsäkert eller radonskycUande sedan 1991, cirka *?
Q% <1S, 40'/. 1». ZOtt fcr SO*/. <j ̂ 07. «f 50'/. ? f toV. Oj ^OV. 0f eoV« <0j 9 0 U j 100%

18. Nybyggda flerfamiljshus som utförts radonsäkert eller radonskvddande SvVm. *eXu
Hrt stor andel av nybyggda flerfamiljshus har utförts radonsäKert eller radonskyddande sedan 1961, cirka X? •

0%148.toy»3,2o*/.4fSOV.2.*oVa 0,50*/.4f fcOV. f .70% 1,807*. 1f9Q'/.Z. 100% 14.
SvACTOAM 429 t^oKIMONEK • Gör en uppskattning av andelen om lämpligt

19. RaJondotterhalt som uppmätts underlag saknas. ^
I hur stor andel av de hus som uppförts radonsäkert eller radonskyddande sedan 1961 har radondotter-
halten uppmätts i färdig byggnad, cirka X? •

0% 410. fOV. 8 . &oV, i . 5Q*/« £. 50% 2 4 90% 1 . -fOO'/. 5

Uppmätta värden i nyuppförda byggnader för vilka byggnadslov sökts efter 1981-01-01

20. RadondotterhaHer som uppmätts SN/AC TKAti 5 2 ,
HJS byggda utan att åtgärder
•ot radon vidtagits

Lagenheter i flerbostadshus . . .

Lägenheter i enbostadshus . . .

övriga hus (skolor, daghem m m)
(tis byggda -radonsäkert" Summa
eller "radonskyddande"

Lägenheter i flerbostadshus . . .

Lägenheter i enbostadshus . . .

Övriga hus (skolor, daghem m m)

Samt! lägenh och hus Summa

Antal ned r
0-24

11

1 %

i
166

0-24

14o

443

1

584

adondotterl
25-69

4
118

25-é9

18

135

0

-alt i Bq/rn
70-199

14,

34

0
50

70-199

4

31

1

3
200-399

3

14

0
17

200-399

0

5

0

5

400-

0

40

0
10

400-

0

A

0

4

Sumna

SOS

5"
383

Sanna

1fcZ

616

2

Ŝ A 782.

21. Högsta uppmätta årsmedelvärde Caller icke enstaka rum 45IÖBMK.
Högsta uppmätta årsmedelvärde för radondotterhalten i en bostad efter färdigställandet, Bq/m3

6 O 6 8 B ^ / r w 3

22. Mätning
Vem har i regel

XJ Ofta/Alltid

x] Oftt/Alltid
WlnBn

K) Ofta/Alltid

i nyuppförda hus iy/At VEAJJ '
bekostat mätningen i nyupprörda

15

34

2

Q Ibland

Q Ibland

fik] Ibland

10

4

hus?

E
El

Aldrig

Aldrig

Aldrig

14

22

21

SUMMA SVAR. ^4

SOM MA «v*c 24

23. Anteckna radondotterhalten före och efter åtgärd i hus för vilka byggnadslov sökts
efter 1981-01-01 där halten överskridit 70 Bq/m3. £vA£ F K X M 3

Radondotterhalter i Bq/m3
fore åtoärd efter åtgärd

Använda skyddsåtgärder
(numrera enl fbrteckn s 2) Byggnadsår Anmärkning



23. forts
Radonhalter i Bq/m3
före åtgärd efter fltgärd

Använda skyddsåtgärder
(numrera enl förteckn s 2)Byggnadsår

b

Anmärkning

i
I

Skyddsåtgärder vid nybyggande

24. Radonsäkert/Radonskyddande byggande Ss/A*. •»̂ 'RAJO 2AQ K J O M M O ^ E C

Har radonsakert/radonskyddande byggande varit aktuellt inom Er kommun?
x] Ja 8 8 fx| Nej 44,1

Nedanstående frågor besvaras av de som svarat ja pä fråga 24.

25. Utföranden använda vid radonsäkert eller radonskyddande byggande SviAE FCA»J

Kryprumsgrund
Kryprumsgrund med god luftning och tätat bjälklag
xl Aldrig • A f x ] Ibland • \<5

• Försök att göra en uppskattning med ledning av erfarenheter i kommunen.
Systematisk genomgäng av bygghandlingar behövs inte.

fxl Ofta/Alltid « 52, SoMMA SvX*

Tätad hel platta
Tätat hel platta pä
a)

Hlb)

x)
"c)

x]
H)

x]
e)

plåttjocklek <r
Aldrig • 2 ?
plåttjocklek ^

Aldrig <S
enkelarmering

Aldrig 2 1
dubbelarmering

Aldrig 2 5

mark med
10 cm

010 cm

0
fx]

fxl
dräneringsrör el ler andra

Aldrig 2 3 ra

Ibland • 14

Iblarrt 17

Ibland 6

Ibland Mo
anordningar för
Ibland 27

[x] Ofta/Alltid

[x] Ofta/Alltid

[xj Ofta/Alltid

fx) Ofta/Alltid
utsugning av markradon

fxl Ofta/Alltid

• a
24

22

44
under
15

SUMMA SUAC

SUMMA &VAC

SUMMA SVAK

SUMMA 5vAe
plattan

SUMMA SVAI

58

51

55

43

Tätat suterräng-/källarhus
Tltat suterrMng e l l e r kallarhus
a) «ed anordningar för utsugning av markradon
XJ Aldrig • 3O fx) Ibland • 17
~E) utan anordningar för utsugning av markradon
x l Aldrig 21 fxl Ibland 17

[x] Ofta/Alltid • iO

fxl Ofta/Alltid 14 S0MMAS\/Ae 52.

övriga åtgärder 45 <oMMotJEI



26. Allmänna synpunkter pd radonarbetet
tventuella exempel pa
skrif t l ig information kan bifogas

AllaSnna erfarenheter och synpirkter pa information, sparning, aktning, planläggning och skyddsåtgärder
smt kostnader for aätning i byggnader



BILAGA3

LISTA PA FÖRKORTNIWGAR

BFR Statens råd för byggnadsforskning
BN Byggnadsnämnd
BOS Bostadsstyrelsen
Bq Becquerel
Ds Departementsskrivelse
EPA Environment Protection Agency (USA)
FN Förenta Nationerna
ICRP International Commission on

Radiological Protection
HHN Miljö- och hälsoskyddsnämnd
MPR Statens mät- och provråd
NEA Nuclear Energy Agency: Organization

for Economic Cooperation and
Development

OECD Organizarion for Economic
Cooperation and Development

PBL Plan- och bygglagen
Plv Statens planverk
Rn Radon
RnD Radondöttrar
SBN Svensk byggnorm
SFS Svensk författningssamling
SGAB Statens Geologiska AB
SGI Statens Geotekniska Institut
SGU Statens Geologiska Undersökningar
SIB Statens institut för byggnadsforskning
SoS Socialstyrelsen
SOU Statens offentliga utredningar
SP Statens provningsanstalt
SSI Statens strålskyddsinstitut
SSIFS SSIts författningssamling
TLD Termoluminescensdosimeter
UN United Nations (FN)
UNSCEAR United Nations Scientific Committee

on the Effects of Atomic Radiation



BILAGA4

ORD-OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR,

absorberad dos

aerosol

alfastrålning

alunskifferbaserad gasbetong

aggregat

aktivitet

artificiell strålning

"stråldos", den mängd ener-
gi per massenhet som en be-
strålad kropp tagit upp. En-
heten för absorberad dos är
i det internationella en-
hetssystemet gray (J/kg) Ti-
digare användes enheten
rad (- 0,01 J/kg)

ämne, fasta partiklar eller
vätska, i mycket finförde-
lad form

utgörs av positivt laddade
partiklar, alfapartiklar
(heliumkärnor). Alfastrål-
ningen avges från atomkär-
nan när vissa radioaktiva
ämnen sönderfaller. Alfa-
strålningen har kort räck-
vidd och stoppas delvis av
hudens döda yttersta skikt
(hornlagret). Strålningen
kan orsaka skador hos män-
niskan om det radioaktiva
ämnet finns inne i kroppen

byggnadsmaterial, som fram-
ställdes av bränd kalk och
alunskifferaska med till-
sats av aluminiumpulver.
Den höga halten av radium
kommer från alunskiffern.
Skifferbaserad gasbetong
tillverkades i Sverige li-
ren 1929-75.
blåbetong

Kallas ofta

sammangyttring

antalet radioaktiva sön-
derfall per tidsenhet hos
en given mängd radioaktivt
ämne. Anges i becquerel
(Bq) - ett sönderfall
per sekund. Tidigare an-
vändes enheten curie (Ci)

strålning alstrad på konst-
gjord väg

auktorisation särskild befogenhet att ut-



föra viss verkcamhet

becquerel (Bq)

betastrålning

blåbetong

deponera

detektor

diffundera

dos

dosekvivalent

dosimeter

effektiv dosekvivalent

Sr enhet för aktivitet.
1 Bq är ett sönderfall
per sekund.

utgörs av elektroner, be-
tapartiklar, som är nega-
tivt laddade. Betastrål-
ningen avges frän atomkär-
nan nSr viss» radioaktiva
Sronen sönderfaller. Beta-
strålningen har längre
räckvidd än alfastrålning-
en men orsakar i allmänhet
störst skada på människan
om det radioaktiva ämnet
finns inne i kroppen..

se alunskifferbaserad gas-
betong

göra sig av med radioak-
tivt avfall på ett säkert
sätt

apparat för påvisande av
något

sprida sig likfornigt

mängd av nitgot

en i strålskyddssammanhang
använd storhet där man
tagit hänsyn till de oli-
ka strålslagens biologiska
verkan. Enheten för dos-
ekvivalent är i det inter-
nationella enhetssystemet
sievert (- 1 J/kg). Tidi-
gare användes enheten rem
(0,01 J/kg). Den absorbera-
de dosen i gray multiplice-
rad med en särskild kvali-
tetsfaktor ger dosekviva-
lenten i sievert

instrument för mätning av
stråldoser

är en i strålskyddssamman-
hang använd storhet, som
används för att jämföra
risken för till synes slump-
mässiga (stokastiska) skador
vid bestrålning av olika
organ i kroppen ned risken



elektromagnetisk strålning

energirik strålning

enhet

epidemiologi

exponering

F-faktor

vid bestrålning av hela
kroppen. Den effektiva dos-
ekvivalenten erhålls genom
multiplikation av dosekvi-
valenten i ett organ med
viktningsfaktorn för detta
organ rekommenderad av ICRP.
Kallas i föreliggande rapport
för stråldos.

strålning förorsakad av en
samverkan mellan elektricitet
och magnetism. Exempel på
elektromagnetisk strålning
är, infraröd strålning,
synligt ljus, ultraviolett
ljus och röntgenstrålning.
I denna ordningsföljd har
den infraröda strålningen
längst våglängd (minst ener-
girik) och röntgenstrål-
ningen kortast våglängd
(mest energirik).

Strålning med kort våglängd.
Strålningens energi är om-
vänt proportionell mot dess
våglängd.

fastställd, grundläggande
kvantitet för mätningsjäm-
förelse

läran om sjukdomars orsaks-
sammanhang

av radondöttrar anges som
produkten av koncentratio-
nen och den tid man ut-
sätts för den radonhaltiga
luften och kan uttryckas

som Bq år/ m . Även andra
enheter används, speciellt
i utländsk litteratur

jämviktsfaktorn (F-faktorn)
används för omräkning av
radonhalt till radondotter-
halt. I bostäder brukar ett
schablonvärde på 0,5 väl-
jas. Eftersom radondotter-
halten varierar ned både
ventilation och luftens in-
nehåll av partiklar ligger
det verkliga värdet oftast
mellan 0,3 och 0,7



F-system

FT-system

FTX-system

gammaindex

gammastrålning

gasbetong

geologi

Mekanisk £rånluftventila-
tion

Mekanisk från- och till-
luftsventilation

Mekanisk från- och till-
luftsventilation med vär-
meåtervinning

Sr ett mått på den totala
mängden radioaktiva Sinnen
som ingår i ett byggnads-
material. Gammaindex av-
ser här indexen för det
fSrdiga materialet.

Gammaindex » C(K) + C(Ra) + C(Th)
10 000 1 000 700

dSr C(K), C(Ra) och C(Th)
Sr koncentrationen av
kalium-40, radium-226 res-
pektive torium-232, ut-
tryckt i Bq/kg av materia-
let

Sr en elektromagnetisk
strålning med hög energi
(liten våglängd) som avges
från en atomkärna nSr vis-
sa radioaktiva Smnen sön-
derfaller. Gammastrålning
har i allmänhet lång räck-
vidd och kan nå hundratals
meter i luft eller ca en
halv meter i sten eller
betong

byggnadsmaterial som fram-
ställs av en blandning av
brSnd kalk, cement och
finmalet kiselsyrehaltigt
material som högtrycks-
ånghärdas. Sandbaserad gas-
betong har nålen sandsten/
sand som ballast. Alunskif-
ferbaserad gasbetong hade
skifferaska som ballast

ISran om jordklotets upp-
byggnad, särskilt i fråga
om bergarter o d i både
historiskt och modernt
perspektiv

geometriskt medelvärde är i de fördelningar som
är aktuella i detta samman-



hang ungefär av samma stor-
lek som medianen

GM-instrument

gonader

gray (Gy)

gränsvärde

halveringstid

handgammamatare

hygieniskt gränsvärde

iatrogena faktorer

indikator

integrerande

interlaboratorie-

joniserande strålning

Geiger-Mullerinstrumentet
är ett av de äldsta instru-
menten for detektering av
strålning. Instrumentet
är i princip en jonisations-
kammare, som registrerar
strålningen genom den ströic
som alstras genom röret då
strålningen åstadkommer
jonisering av gasen i röret

könskörtlar

är enhet för absorberad
stråldos, dvs den mängd
energi som per viktsenhet
tagits upp av den bestrå-
lade kroppen eller kropps-
delen; 1 gray - 1 J/kg.
Tidigare användes enheten
rad; 1 rad • 0,01 gray.

visst värde som en stor-
het inte får eller bör
över- eller underskrida

tid varefter hälften av
en viss mängd radioaktivt
ämne sönderfallit

bärbar gammamätare

gränsvärde i hälsoskydds-
sammanhang

medicinska åtgärder/hjälr-
medel som kan framkalla
skador - t ex joniserande
strålning och läkemedel

omständighet som tyder på
något

summering av små delvärden

mellan laboratorier

är strålning, 6om ger upp-
hov till joner i det mate-
rial som den tränger in i.
Exempel på joniserande
strålning är alfa-, beta-
och gammastrålning.

kalibrering anpassa eller inställa nå-



got efter i förväg fast-
ställda aått

koldosa

kontinuerlig

kosmisk strålning

latenstid

lower bound

luminescens

medelvärde

median

momentan mätning

monitor

•ätdon

mätvärde

8r en burk med aktiverat
tiverat kol som binder ra-
dongas, vars sönderfalls-
produkter kan mätas med
avseende på avgiven strål-
ning

pågår hela tiden, samman-
hängande

är strålning från strål-
källor i rymden. Den kos-
miska strålningen tilltar
med höjden över havet.
Vid havsytan ger den män-
niskor en stråldos av ca
0,3 mGy per år, på 3 000
meters höjd ca 0,9 mGy
per år

t<d som förflyter mellan
ögonblicket för exponering
och ögonblicket för expo-
neringens fysiologiska ef-
fekt

lägre delgräns

ljusstrålning från ämne,
som inte är upphettat, t
ex genom inverkan av ult-
raviolett eller joniseran-
de strålning

(aritmetiskt) summan av
ett antal värden divide-
rat med antalet värden

är ett mått på en fördel-
nings medelvärde, det vär-
de som delar massan i en
fördelning mitt itu.

mätning, som pågår under
mycket kort tidsrymd

kontrollinstrument vid
någon process

teknisk anordning för mät-
ning

kan vara värde från en-
staka mätning eller me-
delvärde från upprepa-



de mätningar

normal

nuklid

optimering

pegmatit

radioaktivt ämne

radium

radiumindex

radon

måttstock, nätdon avsett
att definiera, materiali-
sera, bevara eller repro-
ducera en måttenhet eller
ett annat storhetsvärde

atom med bestämt masstal
och energiinnehåll samt
bestämd laddning hos atom-
kärnan

få att fungera på gynnsam-
mast möjliga sätt

kristallin bergart som hu-
vudsakligen består av
kvarts och fältspat

innehåller atomer med in-
stabila atomkärnor, som
efter sönderfall strävar
att nå ett stabilt till-
stånd. Vid sönderfallet
avger atomen strålning.

är ett radioaktivt grund-
ämne. Den viktigaste iso-
topen är radium-226, som
uppkommer genom sönderfall
av uran. Den har en hal-
veringstid på ca 1600 år.
Radium förekommer prak-
tiskt taget överallt i
i jordskorpan och därför
också i byggnadsmaterial
och dricksvatten. När
radium-226 sönderfaller
bildas den radioaktiva ga-
sen radon.

är ett mått på mängden
radium som ingår i bygg-
nadsmaterial.

Radiumindex - C(Ra)
200

är en radioaktiv ädelgas
som bildas vid sönderfall
av radium. Radon-222, som
har en halveringstid på
3,8 dygn, finns normalt
i luften.
Radon sönderfaller i dot-
terprodukter som, om de
samlas i lungorna, kan ge



radondöttrar

riskfaktor

rödfyr

röntgenstrålning

S-system

samverkanseffekter

sanitär olägenhet

scintillationsmätare

sievert (Sv)

höga stråldoser och där-
igenom en ökad risk för
lungcancer.

är de radioaktiva ämnen
som bildas när radon sön-
derfaller. De Kr fasta äm-
nen som lätt fastnar på
damm. Det är dessa dotter-
produkter som orsakar den
största hälsorisken vid
höga radonhalter

faktor, som kan påverka
risken

Ekifferaska, avfall från
kalkbränning

osynlig elektromagnetisk
strålning med kort våg-
längd som har förmåga att
genomtränga även täta ma-
terial

självdragsventilationssys-
tem

effekten av samverkande
faktorer kan bli större
alternativt mindre än sum-
man av effekterna

oacceptabla hälsomässiga
förhållanden, t ex före-
komst av hög halt av ra-
dondöttrar i en bostad
kan förklaras vara en sa-
nitär olägenhet av HHN

strålningsmätare grundande
på att vissa ämnen utsän-
der synligt ljus (lumi-
nescens) då de utsätts för
strålning. Ljusblixtarnas
antal är ett mått på strål-
ningens aktivitet

är enhet för dosekvivalent,
dvs den absorberade dosen
med hänsyn tagen till strål-
ningens biologiska verkan.
Tidigare användes enheten
rem; 1 rem - 0,01 Sv.
Sievert är också enhet för
den effektiva dosekvivalen-
ten (se detta ord)



signifikant

spår

spårfilm

standardiserad

storhet

stråldos

strålkälla

strålslag

sönderfallsprodukt

terffloluminescens

tilluftsdon

TLD

torium

tröskelvärde

upper bound

VA-ledningar

validitet

påfallande tydligt, utmär-
kande

strålning åstadkommer
svärtning av fotografisk
plåt. Mönstret på plåten
kallas spår

fotografisk film som används
för att mäta strålning

införa enhetlighet beträffan-
de produkters utförande

egenskap, som kan bestämmas
kvantitativt

effektiv dosekvivalent, kan
också beteckna absorberad
dos eller dosekvivalent

ämne eller anordning som ut-
sänder strålning

typ av strålning, t ex ultra-
violett-, röntgen-, alfa-
eller betastrålning

det/de ämne(n) som uppstår
vid radioaktivt sönderfall

utsänder strålning efter
uppvärmning

anordning som underlättar
för luften att tränga in,
kan vara t ex ventil,
fönster.

termoluminescensdosimeter,
dosimeter som mäter det
ljus, som alstras av vissa
material tom vid bestrål-
ning kan utsända ljus ef-
ter uppvärmning

radioaktiv metall

minsta värde oå någon fak-
tor som ger viss effekt

övre delgräns

vatten- och avloppslednin-
gar

det att räknas såsom gil-
tig i visst sammanhang



vikta

viktat medelvärde

årsmedelvärde

åtgärdsnivå

tilldela vissa faktorer
en viss grad av betydelse

summan av produkterna av
viktningstal och motsva-
rande mätvärde, dividerad
med summan av viktnings-
talen

medelvärdet, såsom det va-
rit under ett år

nivå, vid vilken åtgärder
bör vidtagas
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