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RADON I LÄGENHETER 
Radonmätning har under perioden 1995-2006 erbjudits till samtliga lägenheter under första 

kvartalet 2013 har föreningen dessutom utförts en extra radonmätning i c:a 25% av 

lägenheterna. De lägenheter som mätts under 2013 har haft förhöjda  eller osäkra värden vid 

tidigare mätningar eller helt saknat protokoll samt tillhört en utvald mindre kontrollgrupp. 

Alla lägenhetsinnehavare som deltagit i mätningarna under åren har efter utförd mätning fått 

en kopia av mätprotokollet.  

I dagsläget har mätning skett i 253 lägenheter av totalt 254. Efter årets mätning har vi kunnat 

konstatera att antalet lägenheter med förhöjda värden halverats. En lägenhetsinnehavare har  

avstått från mätning och två lägenheter har osäkra värden då ena mätdosan av två förkommit 

under mätperioden.  

Radon är en gas som avges främst från mark eller i sk. blå(grå) lättbetong. I vår fastighet 

finns båda dessa källor till radongas.  Radon är en osynlig och luktfri gas som 

bäst åtgärdas genom god ventilation;  därför  vill styrelsen att med-

lemmarna läser nedanstående och kontrollerar  ventilationen i sin 

lägenhet.  

Föreningen har för en del år sedan bytt frånluftfläktar, varigenom frånluftventilationen 

förbättrades.  Dessutom har föreningen under 2011 öppnat krypgrunden under  del av 

fastigheten mot järnvägen och där satt in utsugningsfläkt  för att bl.a. minska risken för 

markradon. Båda dessa åtgärder är beprövade saneringsmetoder och bör ha gett lägre 

radonvärden i fastigheten. Styrelsen planerar  att vidta ytterligare ventilationsåtgärder i 

undergrunden, då det i vissa delar av fastigheten visat sig hjälpa till att sänka radonvärdena. 

Föreningens åtgärder räcker dock inte om de boende genom obetänksamhet har försämrat 

möjligheten till god ventilation genom att stänga eller blockera frånluftsventilerna i kök, bad, 

wc och i vissa lägenheter även i något bostadsrum. Likaså måste därför de tilluftsventiler som 

finns i fönsterkarmarna fungera fullt ut och ge rätt mängd inkommande luft.  I en del 

lägenheter har man dessutom vid renovering bytt innerdörrar och dörrkarmarna i lägenheten 

utan att till se att dessa har överluftspalt (urtag) i karmen ovan dörrbladet för att erhålla god 

luftgenomströmning  även vid stängd dörr. Om man stänger eller reglerar tilluftventilerna i ett 

rum suger fläktsystemet tilluften från i fastigheten normala små otätheter i fönster, dörrar, 

väggar och golv och hämtar på så sätt luft inte bara utifrån utan även från källare, trapphus 

och undergrund. Vid stängda tilluftventiler kan även andra obehag än förhöjda radonvärden 

uppstå så som dålig lukt, visslande luftljud o. dyl. 

Rätt kontinuerlig ventilationen i lägenheten påverkar direkt radonvärdena. Att vädra då och 

då påverkar radon värdena temporärt. 

Tilluftventilerna (spalten i fönsterkarmen) bör rengöras och kontrolleras varje gång du 

putsar fönster. Frånluftsventilerna bör också rengöras och kontrolleras med jämna 

mellanrum,  t ex  när du höst- och vårstädar.  

 


