
I fyra nummer av Norra Ängby Tidning har 
Thomas Fagerholm berättat om hur man kan
sanera sitt hus från radon. 

I denna pdf har vi samlat radonartiklarna som 
fanns att i nr 2014#2, 2014#4, 2015#1 och 
2021#2
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Har jag radon i mitt hus och i så fall, hur 
farligt är det? Vi försöker reda ut begrep-
pen såväl medicinskt och fysikaliskt som 
mätmetoder och åtgärder. Artiklarna be-
lyser främst problem med markradon. Vi 
försöker hålla oss till de fakta vi har fått 
fram. Vi är inte några experter på området 
radon men vi har egna erfarenheter av 
problematiken.

För att få ett perspektiv på problemet 
inleder vi med lite statistik: Kommu-
nen har samlat in uppgifter om små-
hus i staden. Mätdata från 37 procent 
av alla småhus visar att 48 procent 
av dessa, dvs nästan varannat hus, 
har eller har haft mätvärden som 
överstiger gränsvärdet 200 Becquerel 
per kubikmeter (förkortas Bq/m3 el-
ler bara Bq). Så om du har fått reda 
på att du har värden som överstiger 
gränsvärdet behöver du inte känna 
dig ensam. Det finns idag ingen spe-
cifik satsning på småhus inom kom-
munen mer än att samla in mätdata 
men Miljöförvaltningens allmänna 
ståndpunkt är att alla ska mäta ra-
donhalter i sina hus. Riksdagen har 
uppsatt ett nationellt miljömål för 
radonhalter: mindre än 200 Bq/m3 i 
alla bostäder före 2020. 

Norra Ängby

Radon är rätt vanligt förekommande 
i husen i Norra Ängby. Man kan inte 
förutsäga vilka hus som är utsatta 
utan de är tämligen slumpmässigt 
fördelade inom området. I Norra 
Ängby finns mest markradon. Radon 
i byggnadsmaterial såsom blåbetong 
är inte så vanligt förekommande. Det 
kan finnas områden där fyllnadsma-
terial vid skapande av villastadens 
vägar och tomter har haft en hög ra-
donhalt. Radon från vatten skall inte 
vara något problem eftersom det inte 
finns egna vattentäckter inom vårt 
område. Förekomsten av markradon 
i Norra Ängby skiljer sig inte från öv-
riga områden i västra Stockholm. 

Fysiken bakom

Vad är det som gör radon så farligt? 
Först bör nämnas att radon är en mel-

Så kan man sanera hus med radon
lanlänk i en sönderfallskedja från 
uran till bly i 14 steg. Alla känner vi 
igen uran som radioaktivt. Uran(238) 
sönderfaller i en hel serie av grund-
ämnen och slutar i en stabil isotop av 
bly(206), se wikipedia uranseriens 
sönderfallskedja. Du finner radon i 
mitten av kedjan. När radon sönder-
faller bildas alfapartiklar eller alfa-
strålning. Alla sönderfallsprodukter 
i kedjan är fasta ämnen bundna i 
marken utom radon som är en gas. 
Gasformen och en halveringstid på 
nästan fyra dygn gör att radon kan 
tränga upp ur marken. Radongasen 
kommer in i våra hus där vi andas in 
den. Exponering av höga halter radon 
under en lång tid kan ge effekter på 
lungvävnaden. Alfastrålning som 
kommer på huden har ingen påver-
kan. Alfastrålningen tränger inte ens 
igenom papper. I sönderfallskedjan 
efter radon finns ämnen, så kallade 
radondöttrar, som även dessa kan 
åstadkomma en del skada.

Mätmetoder

Strålningen från Radon och annan 
radioaktivitet mäts som nämnts i 
Becquerel (Bq). 1 Bq innebär ett sön-
derfall per sekund i en luftvolym av 1 
kubikmeter. Normalt använder man 
en speciell film som kan detektera 
denna strålning.

Mätningar görs av certifierade fö-
retag. Dessa hittar du på kommunens 
hemsida. Även Länsstyrelsen har bra 
information. En mätning kostar 300-
500 kronor. På kommunens hemsida 

kan man söka på insamlade mätvär-
den i Stockholm.

Radonhalten i huset mäts bäst med 
en långtidsmätning med hjälp av 3 
mätdoser som placeras ut i olika delar 
av huset. Det medföljer en instruk-
tion hur dessa ska placeras. En felpla-
cerad dosa kan ge felaktiga värden. 
Exempelvis påverkas mätning av 
direkt solstrålning. Mätningen görs 
under oktober-april då ventilationen 
i huset normalt är begränsad. Mätdo-
sorna skickas in för analys och du får 
ett medelvärde för de tre mätdosorna 
som helst inte ska överstiga gränsvär-
det på 200Bq. Om det gör det bör du 
seriöst överväga en åtgärd. Återigen 
kan du hitta företag på kommunens 
hemsida som är certifierade att ta 
fram en åtgärdsplan och en offert. 
En åtgärdsplan ska visa vilken typ av 
radonkälla som finns, dvs är det bara 
markradon?

Åtgärder

Beroende på hur långt ifrån dina 
mätvärden gränsvädet ligger behövs 
mer eller mindre kraftfulla åtgärder. 
En enkel åtgärd är att öka ventila-
tionen i källaren. En annan är att 
täta sprickor bottenplattan och vid 
golvbrunnar, vilket kan vara svårt 
då sprickor i betongen inte alltid är 
lätta att upptäcka. En kraftfullare 
åtgärd är att låta installera en ra-
donsug. Man gör hål i bottenplattan, 
lägger ner dräneringsrör och lägger 
igen plattan. Rören kopplas till en 
luftpump som suger ut luften under 

Radon är ett vanligt förekommande problem i Stockholmsområdet. Problemet kan åtgärdas till 
en rimlig kostnad. I Norra Ängby finns mest markradon.
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Den enda kända medicinska risken i 
samband med exponering för radon är 
lungcancer. Av de omkring 3500 dödsfal-
len i lungcancer per år i Sverige beräknas 
omkring 500 orsakas av radonexponering. 
Riskökningen kan beskrivas på följande 
sätt: 

För en person som aldrig rökt och 
som långtidsbor (över 10 år) i en bo-
stad utan radon är livstidsrisken att 
få lungcancer 0,3%. Aldrig rökt, ald-
rig exponerats för radon, alltså. Mot-
svarande risk för denna person om 
han/hon bor i en lägenhet med 190 
Bq/m3 är 0,35%. Vid 700 Bq/m3 har 
risken ökat till 0,6%, dvs fördubblats. 

Högre risk för rökare

Det ser helt annorlunda ut för rö-
karen: livstidsrisken vid boende i 
radonfri bostad är 5% , dvs 17 gånger 
högre än för en icke rökare! Vid boen-
de med 190 Bq/m3 är risken 5,8, vid 
boende med 700 Bq/m3 10%. Återi-
gen en fördubblad risk jämfört med 
att vara rökare, men bo radonfritt.

Om radonhalten sänks

Hur förändras då den medicinska 
risken att få lungcancer om radonhal-
terna sänks? Statistiska beräkningar 
visar att om radonhalten minskas 
från intervallet 100-200 Bq/m3 till 

plattan. Ett undertryck skapas under 
plattan som förhindrar radon att 
tränga upp genom plattan men istäl-
let sugs ut via pumpen. En radonsug 
reducerar radonhalten i medeltal 
med 75 procent. Har du 200Bq bör du 
landa på 50Bq efter åtgärd. En offert 
för installation av en radonsug bör 
ligga på ~40.000 kronor. Länsstyrel-
sen ger radonbidrag upp till 15.000 
kronor. Dessutom kan ROT-avdrag 
göras i vissa fall. Kontakta en hand-
läggare innan du börjar med åtgärder 
så att du är helt säkert på vad som 
gäller. En kostnad för husägaren kan 
landa på ~20.000 kronor ur egen 
ficka, vilket kan ses som mycket rim-
ligt för att lösa ett större problem. 
Efter en sanering måste en långtids-
mätning göras på nytt för att säker-
ställa att medelvärdet understiger 
200 Bq/m3. Hela saneringsförloppet 
med nödvändiga mätningar tar minst 
1,5 år. Om du går i försäljningstankar 
och inte har mätt ditt hus tidigare är 
det kanske dags att göra det. Många 
har säkert valt en mer radikal åtgärd 
och tagit bort större delen av botten-
plattan av betong och ersatt den med 
nytt avgrusningsskikt, ny isolering 
(som i orginalhusen varit obefintlig) 
och en ny bottenplatta av betong. 
Förhoppningsvis har också dräne-
ringsrör lagts ner så att en radonsug 
kan sättas in vid behov utan att bot-
tenplattan behöver brytas upp. Vid 
nybyggnationer är det brukligt att 
dräneringsrör läggs ner från början 
eftersom kostnaderna för en eventu-
ell åtgärd då minimeras om radon-
halten är för hög.

Mäklarens reflektion

Värdet på våra småhus har stigit 
kraftigt under de senaste decenierna. 
Norra Ängby har ju blivit ett mycket 
attraktivt område att bo i, med all 
rätt. Det utgör ofta ett stort sparkapi-
tal. I en försäljningssituation skräm-
mer en hög radonhalt oftast potenti-
ella köpare. Speciellt gäller det barn-
familjer. En mäklares råd är att reda 
ut radonfrågan i god tid innan en 

försäljning. Som gammal villaägare 
(33 år) skulle jag råda nyinflyttade att 
göra en ny mätning för att undanröja 
alla osäkerheter.

Slutligen

Det finns gedigen information på 
Länsstyrelsens och Stockholms stads 
hemsidor. Sök på Radon och Radon-
bidrag så får du fram informationen 
och kan även länka dig vidare till an-
dra informationsgivare.

Vi som skrivit artikeln är som 

påpekats i inledningen lekmän på 
området. Finns det experter som vill 
komplettera informationen eller har 
du som medlem i föreningen frågor så 
kontakta oss gärna via mejl. 

Sist men inte minst: Norra Ängby 
sticker inte ut i statistiken. Radon är 
ett vanligt förekommande problem 
i Stockholmsområdet. Bra då att 
problemet kan åtgärdas till en rimlig 
kostnad.

Thomas Fagerholm

50-100 Bq/m3 förhindras 50 lung-
cancerfall per år i Sverige. 
Rökstopp medför dock en betydligt 
mer drastisk minskning av lungcan-
cerrisken. 

Riksdagen har uppsatt ett natio-
nellt miljömål för radonhalter: min-
dre än 200 Bq/m3 i alla bostäder före 
2020.

Lars Lund

Fakta är hämtade från en artikel av 
L. Barregård och E.M. Andersson: Hur 
många lungcancerfall kan undvikas 
om radonhalterna i svenska bostäder 
sänks, www Sahlgrenska akademin.se

Medicinska risker 
genom radonexponering

Risken att drabbas av lungcancer, om man 
bor i ett hus med radon, är högre för rökare.
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Radon
sanering 
i praktiken
En granne till mig gjorde en radonmätning 
i våras för första gången och blev för-
skräckt över resultatet. Men med fötterna 
på jorden tog han sig an utmaningen att 
låta sanera bort problemet. Och vi fick en 
uppföljning av vår artikel i NÄT 2014:2 om 
radonsannering.

En långtidsmätning i huset gav med-
elvärde på 430bq, dvs väl över gräns-
värdet på 200 bq. Efter sökning på 
certifierade företag som kan utföra 
radonsannering och förfrågan inkom 
en offert på en radonsug vilket skulle 
garantera att även värden i källaren 
inte skulle överstiga 200 bq. Offer-
tens nettovärde med radonbidrag 
och ROT-bidrag landade på under 
30.000 kr. Och så här ser det ut. 

Olika hastigheter

Radonpumpen kan köras i olika has-
tigheter beroende på behov. Om den 
körs på högsta hastigheten kan ett 
vibrationsljud uppträda, vilket kan 
vara störande. Men nu står pumpen 
på en låg hastighet och pumpen är 
helt ljudlös. Korttidsmätningar i käl-
laren efter installationen gav värden 
väl under 200 bq. Allting instal-
lerades på en dag. Och som granne 
märkte jag inte ens att det pågick. 
Nu väntar en långtidsmätning för att 
säkerställa att installationen har för-
väntad effekt.

Smidigt tycker jag. Så varför 
tveka? Om du inte har gjort en mät-
ning förut tycker jag du ska göra det 
nu. Nu är tiden inne för långtidsmät-
ningar, som ju måste göras under 
eldningssäsongen (då vi kör våra vär-
mepannor av olika slag). 

Text och foto: 
Thomas 

Fagerholm
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I senaste numret av tidningen berättade 
jag om radonsugen som min granne instal-
lerade i höstas. Nu är mätningarna klara.

De mätvärden som uppmättes för 
knappt ett år sedan låg på 430 bec-
querel (bq), dvs en bra bit över de 
200 bq som är satt som gränsvärde. 
De uppmätta värdena är ett medel-
värde för bostadsytor i huset. I detta 
fallet mätvärden från bottenplan och 
övre plan. Källaren är inte inklude-
rad. Där har värdena med stor sanno-
likhet legat på 500–600 bq eller mer.

Mycket positivt

Mätresultat för senaste mätningen 
gjord från oktober till januari ligger 
på 30 bq för huset och 40 bq i käl-
laren. Med andra ord har saneringen 
gett önskvärt resultat, milt sagt. Själv 
blev jag mycket positivt överraskad. 

Jag blev däremot mycket negativt 
överraskad när jag fick reda på och 
kunde läsa på nätet (Länsstyrelsen, 
Boverket och Regeringskansliet) att 

Nästan all radon försvann!

Från mer än 500 becquerel ner till 40! Ra-
donsaneringen som vi har berättat om har 
blivit en klar succe!

radonbidraget är indraget från års-
skiftet. 

Jag har försökt hitta en argumenta-
tion för detta men inte lyckats. Det 
jag kan tänka mig är att ROT-avdra-
gen delvis överlappar radonbidraget 
och att det har varit svårt att särskilja 
på dessa. Har du en klarare bild får 
du gärna meddela mig (thomas.fager-
holm@telia.com).

Thomas Fagerholm
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Äntligen har jag fått mitt hus sanerat för 
Radon, den radioaktiva gas som finns 
naturligt i marken på många ställen i vårt 
område. 

När jag 2015 skrev min tredje artikel om 
hur jag radonsanerade mitt hus hade möj-
ligheten att söka bidrag plötsligt upphört. 
Nu kan vi åter söka bidrag för saneringen.

Innan du söker bidrag ska du kontakta 
en auktoriserad firma som kan utföra sa-
neringen. Det måste göras en långtidsmät-
ning och du måste få en offert för sane-
ringen. Mätrapporten och offerten ligger 
som grund för ansökan om bidrag. Notera 
att långtidsmätningen ska göras under 

Radonsanering med bidrag

I tre nummer av tidningen 2014 och 2015 be-
rättade Thomas Fagerholm om hur man kan 
sanera sitt hus från radon. Den tredje artikeln 
avslutades då med informationen att möjlighe-
ten att söka bidrag hade upphört. Men nu kan 
man söka bidrag igen.

Tidigare artiklar i ämnet finns att läsa i nr 
2014:2, 2014:4 och 2015:1. Vi har samlat ra-
donartiklarna på Trädgårdsstadsföreningen 
hemsida www. http://norra-angby.se

Information om bidrag finns på Boverkets 
hemsida www.boverket.se. Skriv "radonbi-
drag" i sökrutan. Du hittar också motsva-
rande information på www.lansstyrelsen.se/
stockholm. Sök även här på radonsanering

vinterhalvåret 1/10 – 1/4 i två månader så 
det behövs lite framförhållning i planerna.

Själva saneringsarbetet utfördes under 
två arbetsdagar. Flera stora maskiner 
kräver utrymme och genererar relativt 
många decibel. Mao ganska stökigt men 
ett bra tillfälle att röja och städa i källa-
ren. Hos mig borrade man fem hål genom 
betongplattan. Varje hål grävs ut så att 
en suggrop bildas. Därefter stoppas rör 
ned och tätas mot betongplattan så att en 
trycksänkning kan ske under plattan och 
suga upp radongasen. 

Det blir lite rörigt
Det blir en hel del rördragning i källaren. 
Eftersom vi har fler rör och ledningar i tak 
och väggar blir det lätt ”rörigt”. Sanering 
med radonsug var från början ett sätt att 
avfukta källaren. Det får du då på köpet.

Efter avslutad installation göras en 
korttidsmätning på 48 timmar med 
radonsugen på maxfart. En mycket be-
händig mätare Radon Eye utnyttjades, (se 
www. radonmätning.se). En sådan kan 
vara en vettig investering för föreningen 
att låna ut till sina medlemmar. Att kun-
na göra korttidsmätningar kan vara ett 
bra första steg i processen. Radonbidraget 

Tidigare mätningar har indikerat att vårt hus står 
på radonmark och att mätvärden inomhus låg på 
eller över gränsvärdet på 200 becquerel (bq).  
Efter installation av radonsug och fem borrhål ge-
nom betongplattan i källaren är vi nere i ca 30 bq, 
vilket känns tryggt.

betalas ut när fakturan till firman som 
utfört arbetet är betald. Dock återstår en 
långtidsmätning kommande vintersäsong 
för att säkerställa resultatet. Om denna 
inte görs eller visar otillräckligt resultat 
kan man bli skyldig att betala tillbaka 
bidraget.

Text och foto: Thomas Fagerholm

Själva saneringsarbetet utfördes under två arbetsdagar. Ganska stökigt men ett bra tillfälle att röja och städa i källaren. 
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