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1 Uppdrag, bakgrund och syfte 

På uppdrag av Lennart Palm/Palm Fastigheter har Bjerking AB utfört en 

markradonundersökning inom Vallentuna 1:115 i Vallentuna kommun. Syftet med denna 

undersökning är att inför fortsatt detaljplanearbete klassificera det aktuella området med 

avseende på markradon.  

2 Områdesbeskrivning 

Det aktuella undersökningsområdet ligger vid Fornminnesvägen i Vallentuna i Vallentuna 

kommun och består av en villafastighet med gräsbeklädd mark. Området ligger i 

bostadsområdet och omgivningen utgörs av främst enfamiljshus. 

Enligt SGU’s jordartskarta består den naturliga jorden inom området av sandig morän 1. 

En mindre del bergyta (berg i dagen eller block) noterades vid gräsmattan inom 

undersökningsområdet. 

3 Genomförande 

Den nu genomförda undersökningen utfördes av Eleonore Lövgren, Bjerking AB den 22 

december 2015 och omfattade mätning av:  

 Radonhalt i mark, ca 0,7-1 m under markytan, med det direktregistrerande 

mätinstrumentet Markus 10. Mätningen utfördes i 5 punkter i det aktuella 

området, se figur 1 nedan.  

 Mätning av total gammastrålning från fria bergytor i området. 
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Figur 1. Sonderingspunkter för mätning av markradon i läget för planerade byggnader. 

4 Resultat 

Resultaten från utförda mätningar av radonhalt i mark jämförs med bedömningsgrunder 

redovisade i Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader (Clavensjö, 

Åkerblom, 2004). 

Radonrisken klassas allmänt som låg, normal och hög och bedömningsgrunder finns 

både för radonhalt i mark samt för gammastrålning från berg och sprängsten. 

Markradonklasserna kopplas vid nyproduktion samman med krav på husets, främst 

grundkonstruktionens utförande, enligt följande:   

 

Riskklass Åtgärdskrav  

Högradonmark  Radonsäkert utförande 

Normalradonmark  Radonskyddat utförande 

Lågradonmark  Radonskyddat utförande (ny rekommendation) 

 

4.1 Radonhalt i mark 

I området utfördes fyra mätningar av markradonhalten i jordluft.  

 Sonderingspunkt 1: 40 kBq/m3 

 Sonderingspunkt 2: 64 kBq/m3  

 Sonderingspunkt 3: 76 kBq/m3 

 Sonderingspunkt 4: 74 kBq/m3  

 Sonderingspunkt 5: 62 kBq/m3 

 

Gammastrålning 

Den totala gammastrålningen från fria bergytor i området uppmättes inom intervallet 

0,11–0,17 µSv/h. 
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5 Utvärdering 

Enligt de bedömningsgrunder som finns för markradon i sandig morän är gränsen mellan 

låg/normalradonmark och normal/högradonmark 10 respektive 50 kBq/m3. Vid denna 

undersökning uppmättes värden i intervallet 40-76 kBq/m, dvs majoriteten inom gränsen 

för högradonmark. Gammastrålningen i undersökningsområdet uppmättes inom 

intervallet för normalradonmark. Sammantaget klassas marken i området som 

högradonmark. Detta innebär att den på platsen planerade byggnaden bör utföras 

radonsäkert.  

Ett radonsäkert utförande beror på grundkonstruktionens utförande, ventilationssystem 

mm och utformas av konstruktören. Generellt innebär detta att genomföringar görs 

lufttäta med t.ex. alkalibeständig elastisk fogmassa, tätningslist eller liknande. Detta för 

att förhindra att krympsprickor runt genomföringar och liknande släpper igenom 

radonhaltig jordluft. Bjerking rekommenderar även att en sugslang anläggs under 

grundplattan. Vid eventuella framtida radonproblem finns då möjligheten att koppla en 

fläkt till slangen och på så sätt skapa ett undertryck under grundplattan (vilket reducerar 

inläckage av markradon in till byggnaden). 

Plattan bör också göras tjockare med dubbel armering för att motverka sprickbildning. 

Vid byggnation är det även viktigt att beakta om exempelvis kantisolering med hög 

luftgenomsläpplighet används (typ lättklinkerblock, sockelelement med genomgående 

mineralull eller element med öppna vertikala fogar). Dessa kan fungera som 

läckagevägar för radonhaltig jordluft in i byggnaden. 

Efter byggnadernas färdigställande rekommenderas en kontroll av radongas i inomhus-

luften. För nybyggda byggnader får radonhalten i inomhusluft inte överstiga 200 Bq/m3 

(Boverkets byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22). 
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