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Vad är radon?
Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Den bildas ständigt och spontant, utan
yttre påverkan. Radon sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallpartiklar, så kallade radondöttrar.

Hur farligt är radon?
Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. I lungorna sönderfaller radonet, vilket medför
att skadlig strålning avges som kan orsaka lungcancer. Även andra organ får en stråldos, men där är risken
för skada inte lika stor. Från det att någon utsätts för radon till dess att lungcancer kan påvisas tar det 15–
40 år.

Flera studier har påvisat sambandet mellan radon i bostäder och lungcancer, men osäkerhet råder ännu
om riskens absoluta storlek. Statens strålskyddsinstitut (SSI) uppskattar antalet framtida fall av lungcancer
till ca 500 per år. Bedömningen är säkrare än tidigare tack vare bland annat två svenska radonepidemiologiska
undersökningar presenterade 1993 och 2000. Dessa har även fått stöd av ett flertal undersökningar i
Europa och USA. I undersökningarna konstateras bl a ett starkt samband mellan rökning och radon-
betingad lungcancer. Man räknar med att närmare 90% av dem som drabbas av lungcancer orsakad av
radon är rökare.

Varför bör jag mäta?
Den främsta anledningen till att Du bör mäta radonhalten är för att få reda på om det finns onödigt höga
stråldoser i Ditt hus. Andra starka skäl att mäta radonhalten är om Ditt hus ligger i ett område där det
finns risk för markradon, om Ditt hus är byggt mellan åren 1930 och 1975 eller om det ligger i ett område
där det är vanligt med hus byggda av blå lättbetong.

När Du säljer ett hus vill Du kunna visa köparen hur radonhalten är i huset. Men också när Du köper ett
hus vill Du veta hur radonhalten är. Är radonhalten hög vill Du ha möjlighet att kunna komma överens
med  säljaren om hur och när den eventuella saneringen skall göras och hur detta skall betalas. Ibland är det
så bråttom att man inte hinner mäta innan kontraktet skrivs på. Då kan kontraktet innehålla en paragraf
som ger köparen rätt att mäta i efterhand. Det bör i så fall anges hur kostnaden för saneringen skall
fördelas om radonhalten är för hög. Detta är extra viktigt, eftersom radon ej räknas som ett dolt fel.

När Du bygger ett nytt hus bör Du se till att undvika radonproblem i framtiden. Det kan Du göra genom
att undersöka hur mycket radon marken avger, eller genom att bygga radonsäkert redan från början. Hör
med kommunen om det behövs en markradonundersökning. Den skall i så fall göras innan grunden läggs.
När huset är färdigt bör man även mäta inomhus. Samma sak gäller också vid större om- och till-
byggnader.

När Du fått reda på radonhalten, kan det avgöras om det behövs några saneringsåtgärder.

När bör jag mäta?
Du bör mäta radonhalten
• Vid husköp – helst innan Du bestämmer Dig.
• Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
• Om Du vet eller misstänker att huset där Du bor ligger i ett område med höga halter av markradon,

eller är byggt av blå lättbetong.
• Om Du är orolig eller av andra skäl vill veta radonhalten.

Om Du fortfarande är osäker på om Du skall mäta eller ej –fråga Din kommuns miljö- och hälsosky-
ddskontor.
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Statens strålskyddsinstitut rekommenderar
Statens strålskyddsinstitut (SSI) anser att alla stråldoser bör hållas så låga som det rimligen är möjligt. Alla
utsätts för strålning av olika slag. Den största delen av sin årliga stråldos får genomsnittssvensken från
radon i bostaden –hela 44 %. Radon orsakar 100-tals fall av lungcancer varje år. Genom att spåra hus
med höga halter och sanera dem, kan risken för lungcancer minskas. Nedan visas källorna till strålningen
och den genomsnittliga stråldosen en svensk utsätts för under ett år.

Rymden
0,3 mSv

Konstgjorda källor
0,088 mSv

Sjukvården
1,4 mSv

Marken
0,5 mSvmSv = millisievert. Av kroppen absorberad strålning

2

Radon
2 mSv

Tjernobyl
0,012 mSv

Den genomsnittliga årsdosen är 5 mSv.
Bidragande källor i procent:

Källa mSv del av tot. stråldos
Egna kroppen 0,2 4,4%
Världsrymden 0,3 6,7%
Marken 0,5 11,1%
Radon i hus 2 44,4%
Medicins undersökning 0,7% 15,6%
Medicinsk behandling 0,7% 15,6%
Tjernobyl 0,012 0,3%
Övrigt (industri m m) 0,088 2,0%
Summa 4,5 100,00%

Källor:
http://www.ssi.se/kaernkraft/anlaeggningar/farlighet_staldos.html
SSI96:01, Tio år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, L Moberg, B Å Persson
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Våra radonkällor
Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Den bildas ständigt och spontant, utan
yttre påverkan. Radon sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallpartiklar, så kallade radondöttrar. I
inomhusluften finns därför både radongas och radondöttrar. Våra olika radonkällor kan Du se i figuren
nedan.

Marken är den största och starkaste radonkällan och kan ge
halter över 60 000Bq/m3 i rumsluften. Radonet kommer från
radiumhaltigt material i t ex berg, morän och grus. Grus och
annan porös mark släpper lättare igenom radon än tätare, t ex
fuktig lera. Är husgrunden otät sugs markradonet in.

Byggnadsmaterial som innehåller radium (t ex blå lättbetong)
kan orsaka radonhalter på över 1 000 Bq/m3 i inomhusluft.

Våra strålkällor Källa mSv Del av tot stråldos

Den egna kroppen 0,2 4,4%

Cirkeldiagrammet motsvarar 4,5 mSv, vilket är den
genomsnittliga stråldosen som en person i Sverige
årligen utsätts för.
Källor:
http://www.ssi.se/kaernkraft/anlaeggningar/farlighet_staldos.html

 En del radon
 vädras ut.  En del radon

 vädras ut.

 En del radon
 ventileras ut.

 En del radon
 ventileras ut.

Dricksvatten
innehåller ibland
radon och kan
då ge halter över
200 Bq/m3 inomhus

inomhus

Världsrymden 0,3 6,7%

Marken 0,5 11,1%

Radon i hus 2 44,4%

Medicinsk undersökning 0,7 15,6%

Medicinsk behandling 0,7 15,6%

Tjernobyl 0,012 0,3%

Övrigt (industri m m) 0,088 2,0%

Summa 4,5 100,00%
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Hur får jag reda på radonhalten i mitt hus?
Radon är en osynlig gas som inte luktar. Därför är det enda sättet att få reda på radonhalten i Ditt hus att
mäta den. Att grannarna har mätt är inte tillräckligt. Det är mycket vanligt med olika värden i närliggan-
de bostäder eller arbetsplatser. Anledningarna till detta är att varje hus är unikt även om de ser likadana ut.

Under vilken tid bör mätningen utföras?
Mätningen kan i princip ske vilken tid som helst på året. SSI rekommenderar dock att den skall ske
under eldningssäsongen – vanligen 1 oktober t o m 30 april. Om Du vill uppskatta radonhaltens års-
medelvärde, måste mätningen ske under eldningssäsongen.

Varför finns det radon i mitt hus?
Varje hus är unikt, men radon förekommer i alla hus mer eller mindre.

Mängden radon i Ditt hus beror bland annat på:
• markförhållandena
• husets konstruktion, grund och läge
• husets planlösning
• byggnadsmaterialet
• ventilationen
• hushållets storlek och de boendes levnadsvanor

Tänk på att hus byggda på grus, grov sand eller sprängsten kan ha problem med markradon.

Gränsvärden
Halten av radon mäts i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). En becquerel är ett radioaktivt sönderfall
per sekund. Det finns gränsvärden för radongashaltens årsmedelvärde.  Eftersom man sällan mäter under
ett helt år måste halten uppskattas ur en mätning som görs under kortare tid – minst 2 månader.

Radongashalter över 200 Bq/m3 i bostäder eller över 400 Bq/m3 på arbetsplatser är en olägenhet för
människors hälsa och betraktas som en allvarlig hälsorisk.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, och i vissa fall yrkesinspektionen, kan vid olägenhet för människors hälsa
kräva att byggnaden saneras på ägarens bekostnad. Särskilda regler gäller för gruvor och andra arbetsplat-
ser under jord där bergarbete bedrivs.

Gränsvärdet för nybyggda hus är 200 Bq/m3. Radonhalten i nya bostadshus och arbetsplatser måste
enligt nybyggnadsreglerna ligga under detta värde.

Vad kan man göra åt radonproblem?
En hel del - utan vare sig stora ingrepp eller höga kostnader. Med sakkunnig hjälp kan Du i de flesta fall
hitta effektiva åtgärder till rimliga priser. Staten bidrar dessutom med ett speciellt radonsaneringsbidrag på
50 % av kostnaden (maximalt utbetalas 15 000 kr). Din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor hjälper
Dig med ansökan. Det är viktigt att tänka på att orsaken till radon i ett hus är unik. Därför behöver man
undersöka det specifika huset och därefter vid behov sänka värdena med rätt metod.
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Radonhalten varierar
Radonhalten i en bostad varierar med årstiden och är vanligen olika från rum till rum. Dessa variationer
beror främst på förändringar i utomhustemperaturen, men även t ex vindstyrka och vindriktning har
betydelse.

Radonhalten varierar också under dygnet. Den påverkas bland annat av:
• ytterdörrar och fönster som öppnas och stängs
• fläktar i t ex kök och badrum som slås till och från
• eldning i en öppen spis.

5

En del av dessa variationer kan vara regelbundna. Köksfläkten kanske används ungefär samma tid varje
kväll. Andra variationer är mer slumpmässiga. Man vädrar när det behövs, inte på bestämda tider. Änd-
rade vanor kan också påverka radonhalten.

Använd alltid mätmetoder som godkänts av SSI
Gör Du mätningen för att uppskatta radonhaltens årsmedelvärde?

Tänk då på detta:
• Mätmetoden skall ha godkänts av SSI.
• Laboratoriet bör vara ackrediterat för att använda mätmetoden.
• Mätningen skall ske under eldningssäsongen – vanligen 1 oktober t o m 30 april.
 • Mät under lång tid – minst 2 månader.
• Låt den normala ventilationen vara på.

Ett förkortat mätförfarande kan också användas t ex vid spårning av bo-
städer med förhöjda radon halter. Detta kan vara bra om Du snabbt
behöver få en indikation om det finns radon i Din bostad eller ej. Man
kan antingen mäta med instrument eller med mätdosor. Mätresultatet
duger då inte för att uppskatta årsmedelvärdet eller för ansökan om
radonsaneringsbidrag, men ger dock en god bild av radonförekomsten.
För indikations mätning har GAMMADATA tagit fram en egen mätdosa
–RAPIDOS. Denna har en större volym än mätdosan för årsmedelvärdes-
mätning.
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Vanligaste mätmetoden
Mätutrustningen har en strålningskänslig del som kallas detektor, där information om radongashalten
lagras. För att komma åt den informationen behövs en avläsningsenhet, som kan vara datorstyrd och som
måste hanteras av en expert. Det avlästa värdet bearbetas sedan i en dator, och radongashaltens medel-
värde skrivs ut på en analysrapport.

Själva detektorn består av en plastfilm (spårfilm) placerad i en dosa, i vilken rumsluften med radongas-
en kan tränga in. Den strålning som sedan avges i dosan skadar spårfilmen. När mätningen är klar returne-
ras mätdosorna till analyslaboratoriet. Där tar man ut spårfilmen ur dosan och etsar den så att skadorna
förstoras. Skadorna blir spår som räknas. Ju fler skador det blivit på spårfilmen, desto högre är radon-
halten. Mättiden är minst två månader om ett årsmedelvärde skall bestämmas. Då man vill ha ett snabbt
svar kan man mäta under en kortare tid. Vid kortare mättid än 2 månader kan inte ett årsmedelvärde
bestämmas.

Mätningen startas när man öppnar den lufttäta påse som detektorn ligger i. Mätningen avbryts när detektorn
läggs tillbaka i påsen som tejpas igen för att returneras till laboratoriet.

Radon i vatten
Att dricka radonrikt vatten medför en ökad risk för cancer i olika former.
Tidigare ansåg man att den största risken med radon i vatten var att radonet
kunde avgå till inomhusluften. Socialstyrelsen  rekommenderade 1984 att ra-
don i dricksvattnet bör åtgärdas om halten överstiger 1 000 Bq/l.

Spårfilmen i mätdosan
exponeras för luft.

Skadorna på spårfilmen
förstoras genom etsning.

Skadorna på spårfilmen analyseras
med hjälp av mikroskåp.

6
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Radon från vatten kan tillsammans med radon från marken och byggnadsmaterial ge höga halten i bostads-
luften. Radonhalt i luft kontrolleras enligt riktlinjer från Statens strålskyddsinstitut. Radonhalter på mer än
500 Bq/l förekommer så gott som uteslutande i vatten från bergborrade brunnar samt i vatten som tas
från kallkällor och grävda brunnar till vilka vatten rinner genom sprickor i berget.

Du kan bestämma radonhalten i vatten genom att låta utföra en analys. Provet behöver tas på friskt vatten
som inte stått stilla i tryckkärl eller rör. Det är därför viktigt att man låter vattnet rinna länge innan man
utför en provtagning. Provflaskan måste vara av glas och vara gastät. Använd ej plastflaskor då de släpper
igenom radon och därför kan ge ett felaktigt värde. Flaskan skall fyllas helt så att det inte finns någon luft
mellan vattnet och skruvkorken.

Färdiga mätpaket finns att köpa, t ex från Gammadata. Dessa innehåller allt som behövs för att fullfölja
mätningen – t o m frankerat svarskuvert för provflaskan. Vattenproverna analyseras med hjälp av en
detektor som registrerar den gammastrålning som radonet i vattnet avger i samband med sönderfall.
dricksvatten per dygn. För att minska radonhalten i vatten rekommenderas kokning eller luftning av
vattnet. Utrustning för detta finns i handeln.

Kvalitetsledning – ackreditering
Att vårt laboratorium är ackrediterat innebär att laboratoriet dels använder mätmetoder som SSI (Statens
strålskyddsinstitut) godkänt, dels att man följer de normer som SWEDAC (styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll) har utgett.

Gammadata Mätteknik AB är ackrediterat av SWEDAC för :
• mätning av radon i inomhusluft med sluten spårfilm med filter
• mätning av radon i vatten med gammaspektroskopi
• mätning av radioaktivt cesium med gammaspektroskopi
• rådgivande mätning av radon i inomhusluft med sluten spårfilm med filter med  mätdosan  RAPIDOS

Detta innebär bland annat att mätutrustningen kontrolleras och kalibreras regelbundet, att personalen har
hög kompetens, att dina mätresultat sparas i minst 10 år under sekretess, att vi deltar i nationella och
internationella jämförandetester, liksom att vi har ett väl fungerande kvalitetssystem. Gammadata Mättek-
nik har ett kvalitetssystem som är uppbyggt enligt SS-EN ISO 17025.

7

Gränsvärden för vattenverk där vattnet används för offentliga eller kommersiella syften samt för
vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer
Livsmedelsverket gränsvärden gäller inte för vattenverk som tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn eller
försörjer färre än 50 personer (För dessa omständigheter hänvisar vi till nästa stycke).

Över 100 Bq/l - Tjänligt med hälsomässig anmärkning
Radon förekommer naturligt i grundvatten. Höga halter finns främst i vatten från bergsborrade brunnar. Ytvatten
innehåller endast låga halter av radon.

Över 1000 Bq/l - Otjänligt
Ökad risk för hälsoeffekter. Vattnet bör ej användast till dryck eller livsmedelshantering.
Gränsvärden med kommentarer från Livsmedelsverket (SLVFS2001:30)

Riktvärden för dricksvatten från vattenverk och enskilda dricksvattenanläggningar som i genomsnitt
tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer färre än 50 personer
Dessa allmänna råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar:
- som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn, eller
- som försörjer färre än 50 personer,
såvida inte vattnet tillhandahålls eller används som en del av kommersiell eller offentlig verksamhet.

Över 1000Bq7l - Otjänligt
Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör ej användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter vid
inandning av radonhaltig luft, t ex vid duschning.
Riktvärden med kommentarer från Socialstyrelsen (SOFS 2003:17)
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Vår kvalitetspolicy
Gammadata Mätteknik AB skall vid varje tillfälle eftersträva att upprätthålla en så hög kvalitetsnivå i allt
arbete som utförs, att de normer som gäller för ackrediteringen alltid uppfylls. Ackrediteringen i sig utgör
inget slutmål för kvalitetsarbetet, utan målet är att ständigt utveckla kvaliteten och kvalitetssystemet så att vi
tillhör toppskiktet av laboratorier inom vår bransch. Kvalitetsmanualen och alla till den relaterade doku-
ment utgör grunden för laboratoriets kvalitetssystem. All personal måste vara insatt i detta och följa
samtliga rutiner som beskrivs i manualen och tillhörande bilagor. Personalen har tillgång till all den doku-
mentation som beskriver kvalitetssystemet och alla relevanta  metoder och procedurer.

Gammadata Mättekniks laboratorium åtar sig att uppfylla samtliga krav som åvilar en ackreditering
samt följa de metodbeskrivningar som Statens strålskyddsinstitut utger och de regler som Livsmedelsver-
ket föreskriver.

Miljöledning – ISO 14001 & EMAS
Att värna om miljön och att jobba för en hållbar miljöutveckling är viktigt, även i ett företag som Gamma-
data, där man använder mycket små mängder kemikalier, och där möjligheten till återanvändning är stor.
Därför har Gammadata Mätteknik ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Gammadata är
ett företag som hjälper människor att få kunskap om miljön för att kunna påverka den. Därför var det
självklart att vi skulle certifiera vårt miljöledningssystem, som första laboratorium för mätning av radon i
luft och vatten samt cesium i livsmedel i Sverige. Gammadata Mätteknik var även det första företaget i
Uppsala län att miljöcertifieras.

I april 1999 EMAS-registrerades så Gammadata Mätteknik som ytterligare ett
steg i vårt miljöarbete. EMAS-registreringen innebär ibland annat att vi ge-
nomför miljöutredningar samt publicerar en offentlig miljöredovisning vart
annat år.

Vår miljöpolicy
Vårt miljöarbete med radioaktivitetsmätningar är ett led i en process som skall bidra till att  människor får
ett ökat skydd mot joniserande strålning. Vi bidrar också dagligen till att öka kunskapen om sådan strål-
ning. Det är naturligt för oss att arbeta även med andra miljöfrågor. Våra produkter och processer skall
under hela sin livscykel påverka naturen så litet som möjligt. Föroreningar skall förebyggas och miljö-
lagstiftningen skall självklart följas. Vi skall även hushålla med energi, vatten och material.

Viktiga mål för oss är att:
• minska vårt avfall genom att använda produkter och förpackningar som kan återanvändas eller åter-

vinnas i högre grad
• minska förbrukningen av kemikalier genom ökad återanvändningsgrad
• öka kunskapen kring joniserande strålning och andra miljöfrågor hos medarbetare, kunder, under-

leverantörer och allmänhet

Vi vill att miljöarbetet skall vara levande i företaget och leda till ständiga förbättringar genom att:
• kontinuerligt sträva efter att nå uppsatta miljömål och utveckla nya
• ha en öppen dialog om miljöarbetet
• alla medarbetare skall fortbildas i miljöfrågor
• alla medarbetare skall känna ett personligt ansvar för miljöarbetet
• påverka våra kunder och underleverantörer till ett eget miljöarbete
• öppet redovisa vårt miljöarbete till kunder, underleverantörer och allmänhet.

Vårt miljöarbete garanteras genom åtaganden att följa europeiska och internationella miljöstandarder samt
genom våra egna rutiner. Gammadatakoncernen har en miljö- & kvalitetschef  som på heltid arbetar med
dessa frågor. Har Du frågor angående Gammadatas miljö- & kvalitetsarbete är Du välkommen att kon-
takta Lars Burman på tel. 018-480 58 00 eller via e-post: lars.burman@gammadata.se.
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Frågor kring radon kan besvaras av dessa myndigheter:

Radonmätningar
Din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor eller
Statens strålskyddsinstitut
171 16  STOCKHOLM, telefon 08-729 71 00

Vilka laboratorier är ackrediterade
SWEDAC
Box 878, 501 15  BORÅS, telefon 033-17 77 00

Tekniska åtgärder
Din kommuns byggnadskontor eller
Boverket
Box 534, 371 23  KARLSKRONA, telefon 0455-35 30 00

Lån och bidrag
Din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor eller
Bostadsenheten på Länsstyrelsen.

Lagar och bestämmelser, rekommendationer
Din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor eller
Socialstyrelsen
106 30  STOCKHOLM, telefon 08-555 530 00

Radon på arbetsplatser
Yrkesinspektionen eller
Arbetsmiljöverket
Ekelundsvägen 16, 171 84  SOLNA, telefon 08-730 90 00

Källor
Att mäta radon i bostäder
Statens strålskyddsinstitut, 1992, broschyr.

Radon – En lägesrapport med åtgärdsförslag från SSI
Statens strålskyddsinstitut, 1993, broschyr.

Radon i vatten
Gustav Åkerblom, Statens strålskyddsinstitut, 1994, artikel i Borrsvängen nr 3/94.

Tio år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, SSI 96:01
L.Moberg, B.Å.Persson, Statens strålskyddsinstitut, 1996.

Strålskyddsnytt nr 1 2001, Statens strålskyddsinstitut.

Boverket

Livsmedelsverket

http://www.ssi.se/kaernkraft/anlaeggningar/farlighet_staldos.html
http://www.ssi.se/radon/varifran.html
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