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ORIENTERING 

På uppdrag av Burlövsbostäder har uppmätning av markradonstrålning utförts 
i två punkter. 

De geotekniska förhållandena framgår av geoteknisk undersökning utförd av 
GeoExperten AB enligt rapport daterad 2015-09-03.  

Mätningen är utförd genom exponering på spårfilm som monterade i kanister 
installerats på 0,7 m djup under markytan. Filmerna är exponerade under pe-
rioden 150825-150909 (lägen enligt ritning Ge 1 i georapporten).  

Detektorerna tillhandahålls och utvärderas av Radonanalys-GJAB i Lund med 
resultat enligt bifogad rapport. 

RESULTAT 

De uppmätta markradonhalterna uppgår till 9,9 kBq/m3 respektive 11,0 
kBq/m3. Värdena bedöms stiga något under "torrare" årstid eller efter dräne-
ring. Mätvärdena tyder därför på halter i intervallet för normalriskmark som 
omfattar halter 10-50 kBq/m3.  

Eftersom marken konstaterats tillhöra normalriskintervallet rekommenderas 
att geokonstruktionerna utformas radonskyddade. 

Detta kan tillgodoses genom tätning av alla genomföringar (för rör, kablar, 
etc.) i geokonstruktioner mot mark med gummimanschett eller beständig 
mjukfog. 

Åtgärden syftar till att minimera inträngning av radonhaltig jordluft in i byggna-
derna.  
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RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 
 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 
Mätplats: Kv. Ugglan, Arlöv.  

Datum för ankomst och analys av filmer: 10/9-15 resp. 11/9-15. 

Jordart på mätplats: . 

________________________________________________________________________ 

Detektor  Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm. 

      nr       på djupet 1m 
  2015    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 6386  25/8-9/9   70      9,9 ± 1,7   

LE 6395       -”-       70    11,0 ± 1,9   

________________________________________________________________________ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Mätvärdena tyder på radonhalter på gränsen mellan låg- och normalriskintervallen. 

Radonhalten kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter 

dränering. Det behövs kanske därför någon typ av radonskyddat byggande vid 

nybyggnation.   

 

Med hälsning 
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