
 

  
  

  1 (4)  

 HELSINGBORGS STAD 
Miljönämnden 

Sammanträdesdatum 27 oktober 2005 

 

Ärende nr 2002-2427  (10:2.1) 

 
Handläggare 
Jens Gille/kp 
Telefon 042-10 50 52 

jens.gille@helsingborg.se 

Miljönämnden 

Mätning av radon i undervisningslokaler – redovisning av projekt 
2003/9, Dnr 2002-2427 

Bakgrund 
 
Riksdagen har fastslagit åtgärder för att säkra miljömålet God bebyggd miljö. 
Skolor och förskolor som omfattas av miljönämndens tillsyn berörs särskilt av 
följande delmålformulering.  

”År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. 
Därför ska det bl a säkerställas att radonhalten i alla skolor och förskolor år 
2010 är lägre än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft.” 

 
Riktvärde för bedömning av olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken i 
bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. 

Mål 
 
Målet för projektet var att radongasmäta samtliga utbildningslokaler – drygt 200 
objekt – med påbörjan under mätsäsongen 2002/2003 för att identifiera eventuella 
lokaler med förhöjda radonvärden och samtidigt få en bättre kunskap om 
markradonsituationen. 
 
Den första mätningen tillhandahölls kostnadsfritt medan uppföljande mätningar 
har bekostats av verksamhetsutövaren. 

Genomförande 
 
Varje objekt har fått tillsänt sig ett mätpaket innehållande två mätdosor från det 
upphandlade mätföretaget. Dosorna placerades i lokaler som används 
stadigvarande som uppehållsrum för barn: lekrum, klassrum etc. 



 
 HELSINGBORGS STAD 

Miljönämnden 

 

 

  
  

  2 (4)  

För att kunna utföra projektet på ett rationellt sätt har mätningarna utförts på 
samma sätt trots att skol- och förskolebyggnaderna är olika stora och gamla. 
 
I ett följebrev har verksamhetsutövarna instruerats hur dosorna ska placeras; att om 
möjligt placera dosorna i olika byggnader och att byggnader från 50- och 60-talet 
(mest frekvent användning av radonavgivande blåbetong) skulle väljas i första 
hand. 
 
Efter en mätperiod på minst 2 månader har dosorna skickats per post tillbaka till 
mätföretaget för analys. Hela mätproceduren har således utförts av verksamhets-
utövaren själv. 
 
Resultat, i form av mätrapporter, har skickats till verksamhetsutövaren och 
miljönämnden. Miljönämnden har också erhållit databasinformation för 
direktinläsning i ärendehanteringssystemets (Ecos) radonregister. 
 
Då det har visat sig svårt för vissa verksamhetsutövare att genomföra mätningen 
på ett korrekt sätt har uppföljning, med utskick av nya mätpaket, visat sig vara 
nödvändigt. Dessutom har skolnedläggningar och omflyttningar komplicerat 
mätningarna. Därför har projektet löpt över totalt tre mätsäsonger. 

Resultat 
 Antal Andel (%) Medel 
Undervisningslokaler i Helsingborg1 243 - - 
Radonmätta undervisningslokaler2 221 91 - 
Aktuella för mätning kommande säsong3 19 8 - 
Mätvärden (≈ 2 mätvärden per objekt) 444 - - 
Mätvärden ≥ 200 Bq/m3 (3 mätobjekt) 4 1 - 
Mätvärden ≥ 100 < 200 Bq/m3 21 5 - 
Mätvärden < 100 Bq/m3 419 94 - 
Medelvärde (Bq/m3) - - 30 

 

                                                           
1 Antalet bygger på aktuell uppgift i Ecos. Antalet kan variera något beroende på skillnaden mellan skolår och 
kalenderår. 
2 Inklusive 8 undervisningslokaler som inte längre nyttjas. 
3 I ett mindre antal undervisningslokaler pågår omfattande omflyttningar/ombyggnationer varför radonmätning inte är 
aktuellt under kommande säsong. 
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Resultatet av projektet är väldigt positivt. Endast 3 mätobjekt av 243 har visat sig 
ha radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3. Det högsta uppmätta enskilda mätvärdet 
ligger på 394 Bq/m3 vilket – trots överskridandet – är en relativt låg nivå. 
 
Efter en omgång utförda åtgärder återstår 2 objekt där riktvärdet fortfarande 
överskrids. Dessa objekt är under vidare utredning vilket innefattar spårning av 
radonkällan och framtagande av åtgärdsförslag.  
 
Resultatet är också positivt när man jämför undersökningens medelvärde på 
30 Bq/m3 med medelvärdet av radongashalten i flerbostadshus i Sverige som 
uppges vara 75 Bq/m3 av Svenska Strålskyddsinstitutet (snittet i svenska småhus 
ligger på 140 Bq/m3. 
 
Helsingborgs stad är klassat som lågriskområde för radon i mark. Det betyder att 
risken är liten för att halterna i mark och därmed också grundvatten ska vara höga. 
Miljönämnden har tidigare inte konstaterat några förhöjda halter av radongas i luft 
på grund av markradon i Helsingborg. Resultatet från projektet bekräftar detta då 
även den tredjedel av lokalerna som är byggda efter 1975, då blåbetong-
användningen upphört, generellt uppvisar låga radonhalter. 
 
Däremot kan fyllnadsmassor vara ett problem i de fåtal fall där radonhalter över 
riktvärdet uppmätts. I en utvidgad utredning av ett av dessa mätobjekt har 
fyllnadsmassor (sprängsten) med högre radioaktivitet konstaterats vara källan till 
radongasen. Åtgärder kommer i detta fall vidtas för att minska inläckaget och öka 
ventilationen. 
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Avslutning 
 
Då trenden är att skol- och förskoleverksamhet flyttar till befintliga byggnader som 
ursprungligen inte uppförts för detta syfte bör Miljönämnden även fortsättningsvis 
tillse att radon mäts i alla undervisningslokaler. 
 
Förslagsvis fortsätter Miljönämnden erbjuda nytillkomna verksamhetsutövare 
inom skola och förskola en kostnadsfri mätning. En mätning kostar endast ca 200 
kr och antalet nytillkomna verksamheter ligger på ett tiotal årligen. 
 
Det som talar för att Miljönämnden bör erbjuda mätning är att registerhanteringen, 
inklusive direktinläsning i Ecos, förenklas om mätningarna utförs av ett och 
samma företag. Ett annat skäl är att kvalitén på mätningen säkerställs om ett 
certifierat mätorgan anlitas.  
 
Uppföljande mätningar bör i sedvanlig ordning bekostas av verksamhetsutövaren. 
 
Miljönämndens tillsyn utövas med målet att inga skolor eller förskolor ska ha 
radonhalter som överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. I uppmärksammade fall av 
överskridande, och i eventuella framtida sådana, kommer tillsyn enligt miljöbalken 
utövas så att åtgärder mot förhöjd radongashalt vidtas. 

Förslag till beslut 
 
Miljönämnden föreslås besluta 

att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Helsingborg den 29 september 2005 
 
 
Jens Gille 
 

Expedieras till 
Bildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 

 


