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FÖRORD 

Detta projekt påbörjades 1981 som ett internfinan

sierat FoU-projekt. Radonutredningen fann det ange

l äget att resultat från delar av projektet färdig

ställdes innan utredningens betänkande skrevs. För 

att möjliggöra en uppsnabbning och utökning till

fördes projektet 90 kkr från radonutredningen våren 

1982. Delar av projektet avrapporterades till radon

utredningen i december 1982. 

Nytillkomna delar i denna rapport är avsnitten 

Exha l ation - vattenkvot samt laboratoriedelen i 

Permeabilitetsavsnittet. 

Omfattande fältmätningar har genomförts under pro

jektets gång. Tack vare insatser av geolog 

Ann-Christine Ahlberg och fältingenjör Veijo 

Puustinen har mätningar och datainsamling flutit 

väl. 

Ett varmt tack riktas även till de personer som 

hjälpt oss med rit- , skriv- och redigeringsarbetet. 

Linköping januari 1984 

Alf Li ndmark Bengt Rosen 





5 

S i d 

7 

13 

19 

23 

23 

24 

26 

26 

26 

28 

31 

34 

34 

37 

37 

37 

38 

39 

40 

45 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

1. 

1.1 

1.2 

2. 

2 . 1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3. 

3. 1 

3 . 2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4 . 

4 . 1 

4.2 

4 . 3 

4 . 4 

4.5 

4 . 6 

4.7 

4.7 . 1 

4.7.2 

4.7.3 

4.8 

INNEHÅLLSFÖRTECKNI NG 

SUMMARY 

SAMMANFATTNING 

BETECKNINGAR OCH DEFINITI ONER 

INLEDNING 

I ntroduktion - histor ik 

Gr under om strålnin~ 

EXHALATION - VATTENKVOT 

Bakgr und 

Genomförande 

Resultat 

Resul tatanalys 

Radon från underliggande 
jor d eller berggrund 

Beräkni ngsexempel 

ÅRSTIDSVARIATIONER 

Syfte 

Mätprogram 

Markradonmätningar 

Resultat 

Samvariation 

Utvärdering av olika mätteknik 

PERMEABILITET 

Syfte 

Uppläggning 

Försöksu trustning , fältförsök 

Laborator i eförsök 

Mätplatse r 

Resultat, laboratorieförsök 

Resultat, fältförsök 

Undertryck - flöde 

Kontinuerlig r adonhalt 

Radonrisk 

Resultatanalys 



6 

REFERENSER 

Sid 

62 

BILAGOR 

1 : 1 - 9 

2:1  12 

Årstidsvariati oner 

Permeabilitetsmätningar 



7 

SUMMARY 

Radon in soil gas beneath buildings can enter houses 

through cracks or holes in the foundations. Alpha 

radiation given off during the formation and decompo

sition of radon implies arisk of lung cancer. 

The main purpose of this project has been to gain 

greater knowledge of the behaviour of radon in natural 

ground. Three different aspects have been studied: 

radon exhalation, soil permeability with respect to 

gas flow, and seasonal variations in radon-222 con

centrations. 

Experience gained from the project has also given us 

better insight into the advantages and disadvantages 

of the methods of measurement used today. 

Exhalation 

Exhalation can, in a simplified way, be explained as 

the soil's own radon production capacity. The exha

lation tests have been carried out using soil samples 

enclosed in glass jars for about 100 hours. The exha

lation (E) has been calculated using the measured 

concentrations of radon Rn(t) in the glass jars as a 

function of time. 

Each soil sample has been investigated at a number of 

different water contents. The temperature has been 

kept constant during the tests. Radon dissolved in 

the water and variations in the volume of air in the 

glass jar due to variations in water content have 

been taken into consideration in the calculations. 

The radon exhalation is dependent on the water ratio 

of the soil samples, as shown in Figure 1. 
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Fig. 1 � Basic graph showing the exhalation as a function of the 
water ratio. The exhalation peak values var y between 
0.1 5 (sand) and 8 .9 Bq kg- 1 h- 1 (grave lly till). 

The radon concentration has been measured by drawing 

air from the glass jar into the measuring instrument. 

The exhalation (E) has been calculated using the 

formula (1). 

E � ( 1 ) 

where 

E exhalation (Bq kg- 1 h- 1 ) 

'-eff effective decay (constant: 0.0392 h- 1 
) 

M mass of the soil (kg) 

volumes of water and air in the glass jars (m 3 
) 

The largest change in exhalation was obtained fora 

highly radioactive soil. The exhalation (A in Fig. 1) 

of a soil with a water ratio of 10% is 30 times that 

of a soil with a water ratio of 0%. At water ratios 

above approximately 10% (B) the exhalation decreased 

by one third of the peak value. 
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The effects of meteorological events are dependent 

on the current water content of the soil because of 

the dependence of the exhalation on the water ratio. 

Rain, for example, which will raise the water ratio, 

may increase or reduce the exhalation. The result 

will be dependent on the water ratio of the ground 

before the rain. 

Meteorological events have not only an impact on the 

production of radon (exhalation), but they also in

fluence the rate of its removal. 

Seasonal variations 

To study the influence of meteorological events, the 

time dependency of radon concentrations has been 

measured at six test sites during a period of 19 

months. The radon content of the soil was measured 

at depths of 0.3, 0.5 and 0.9 m below the surface at 

14-day intervals. 

The concentrations of radon measured at a depth of 

0.5 m are shown in Figure 2. 
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Fig. 2 Variations in radon concentrations at a depth of 
0.5 m, over a period of 19 months. 

Pronounced changes in radon concentration can be 

linked to meteorological events. Snow and frozen 

ground effectively prevent radon flow by a "capping 

effect", which results in increased radon concen

trations. 

Changes in water content have an impact on the radon 

concentration of both impermeable and permeable soils. 

When permeable soils, such as sand , dry up , exha

lation decreases while the ventilation increases . The 

combined effect of these changes reduces radon con

centrations noticably during the summer. But the clays 

investigated, exhibited a very large increase in radon 

concentration when the water ratio decreased by only 

a few per cent. 

Radon measurements in very dry or very wet soils give 

a misleading picture of the radon risks. We propose 
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that radon measurements be discontinued when the 

soil is extremely wet or dry. 

Permeability 

The investigation of radon permeability of soils com

prised analysis of different types of soil using 

special equipment. In principle, the measurements 

were carried out by drawing air from the soil, 

through an inverted box pressed 0.3 m into the soil. 

Flow, pressure and radon concentrations were measured 

while air was being drawn from the soil. The radon 

concentrations have also been measured using conven

tional long-term and direct methods. 

The results of the permeability tests showed that: 

• � Many types of soil liberate large amounts of soil 

gas even at low pressures; 2-5 Pa below atmospheric 

pressure. 

• � If impermeable types of soil with a high radium 

content dry up and crack these can assume the 

"nature of a gravel" as regards both the radon 

content and permeability. 

• � Two types of soil with a radon content of the same 

magnitude can give a difference in radon daughter 

content indoors of more than 6UO %, because of dif

ferences in permeability. 

• � The exhalation of radon in the cases analysed has 

been large, so that the volume of the soil producing 

radon does not have to be large. 

• � Radon concentrations and permeability give an idea 

of the radon risk of a soil. Assessments based on 

the radon content alone can be completely misleading. 

The permeability can be estimated with reasonable 

accuracy on the basis of the soil type only . 
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A considerably better method of exhalation measure

ment can probably be developed. The advantages of 

working with the radon exhalation of the soil instead 

of radon concentrations are that: 

• � The influence of many meteorological parameters 

that are difficult to assess is eliminated. 

• � The exhalation values permit calculation of radon 

contents in the soiJ., under buildings and indoors. 
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SAMMANFATTNING 

Radongas i jordluften under en byggnad kan trans

porteras in i bostadsutrymmen via sprickor och 

andra inläckageställen i grundkonstruktionen. Vid 

radonets bildning och sönderfall utsänds alfastrål

ning som utgör en risk för lungcancer. 

Det övergripande syftet har varit att öka kunskapen 

om radonets uppträdande i naturen - produktion och 

borttransport. Erfarenheterna från projektet har 

dessutom gett goda insikter om brister och förtjäns

ter hos dagens mätmetoder. Projektet är uppbyggt av 

tre fristående delprojekt, exhalations- och permea

bilitetsmätningar samt mätningar av radonets natur

liga variation med årstiderna. 

Exhalation 

Exhalation kan förenklat förklaras som egenproduk

tion av radon i en jordvolym. Exhalationsförsöken 

har genomförts med jordprover inneslutna i glasbur

kar under ca 100 timmar. Utgående från uppmätta 

radonhalter (Rn(t)) i glasburkarna har exhalationen 

(E) beräknats. 

Varje jordprov har undersökts för olika vattenkvoter. 

Temperaturen har däremot hållits konstant under för

söksserierna. Vid beräkningarna tas hänsyn till den 

del av radonet som löses i vatten samt den variation 

luftmängd i glasburkarna som blir resultatet av 

olika vattenkvoter. 

Försöken visar att exhalationen beror av vattenkvo

ten som Fig 1 visar. 
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Fig 1. � Principfigur som visar exhalationen som funktion av �
vattenkvoten. �

Radonhalten i burkarna har mätts genom att luften i 

burkarna sugits över till mätinstrumentet. Returluf

ten återförs samtidigt till burkens botten varigenom 

även jordprovets porgas deltar i mätningen. Exhala

tionen har beräknats med formel (1): 

E � ( 1 ) 

där 

Aeff effektiv sönderfallskonstant 

M jordmaterialets massa 

VL,VV volym luft respektive vatten i burken 

Den största förändringen i exhalation har erhållits 

för en mycket radioaktiv jordart. Skillnaden i ex

halation (A) mellan vattenkvoten 0-10% är ca 30 ggr. 

Vid högre vattenkvoter än ca 10% (B) minskar exhala

tionen med en faktor 3. 

På grund av exhalationens vattenkvotsberoende (se 

Fig 1) är effekterna av meteorologiska händelser be

roende av aktuell vattenkvot i jorden. Exempelvis 

kan ett regn som ökar vattenkvoten medföra att ex

halationen antingen ökar eller minskar. 
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Meteorologiska händelser påverkar inte bara produk

tionen av radon (exhalationen) utan också borttrans

porten. 

Årstidsvariationer 

För att studera hur meteorologiska parametrar inver

kar h a r radonhalten i marken följts under drygt ett 

års tid på sex platser. Radonhalten har mätts på 

nivåerna 0,3, 0,5 och 0,9 m under marky tan i 14 

dagars perioder. De uppmätta radonhalterna på 0,5 m 

djup framgår av Fig 2. 

RADONHALTER k Bg_ rii3 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

GRANIT 
BERGGRUND 

LERA 

SAND 

GRUS 

ALUNSKIFFER 
BERGGRUND 

LERA ezzzJzzzzzzzz zzzzzzzz a 
SAND bz:i 

tGRUS 12/ Z Z Z Z Z Z Z 2 d 

I = VANLIGT UPPMÄTT VÄRDE ( MED IANVÄRDE l 

Fig 2 . Radonhalte r på 0 , 5 m djup , uppmätta under 19 månader. 

Tydliga radonhaltsvariationer kan kopplas direkt till 

meteorologiska förändringar . Vid snö och tjäle upp

kommer en "lock-effekt " som resulterar i förhöjda 

radonhalter . 

Variationer i vattenkvoten har påverkat radonhalten 

både för täta och genomsläppliga jordarter . Då genom

släppl iga jordarter torkar upp minskar exhalationen 

samtidigt som ventilationen ökar. Resultatet visar 

sig i form av minskade radonhalter under sommarmåna
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derna. I de undersökta lerorna däremot ökar radon

halten språngartat vid upptorkning. 

Radonmätningar i starkt upptorkade eller vattenmätt

ade jordar ger en missvisande bild av markens radon

risk. Förslagsvis bör både en övre och undre gräns 

för vattenkvoten sättas vid radonhaltsmätningar. 

Permeabilitet 

I delprojektet permeabilitet har olika jordarters 

genomsläpplighet för luft studerats med en special

tillverkad utrustning. Mätningarna har i princip 

gått till så att luft sugits ut ur jorden via en 

uppochnedvänd låda som tryckts ner ca 0,3 m. 

Vid uttaget av jordluft har undertryck, flöden och 

radonhalter mätts. På platsen för permeabilitetsmät

ningarna har även radonhalten mätts på 0,5 m djup 

med konve ntionella metoder, både direkt- och lång

tidsmätande. 

Resultaten från permeabilitetsmätningarna visar att: 

• � Många jordarter levererar stora mängder markgas 

redan vid låga undertryck (2-5 Pa). 

• � Om täta jordarter med högt radiuminnehåll torkar 

och spricker upp kan dessa anta "gruskaraktär" 

både när det gäller radonhalt och permeabilitet. 

• � Två jordartstyper med radonhalter av samma stor

leksordning kan ge en skillnad i radondotterhalt 

inomhus på mer än 600%. Orsaken är skillnaden i 

permeabilitet. 

• � Exhalationen av radon i här undersökta fall har 

varit stor. Det medför att de radonproducerande 

jordmängderna inte behöver vara stora. 
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• � Radonhalt och permeabiltet ger en uppfattning om 

en jordarts radonfarlighet. Bedömningar som base

rar sig enbart på radonhalten kan vara helt miss

visande. Genomsläppligheten kan nöjaktigt upp

skattas med kännedom om jordartstyp i stället för 

att som här utföra permeabilitetsmätningar in situ. 

Med exhalationsmätningar kan man förmodligen utveck

la en avsevärt förbättrad mätmetodik. Fördelarna med 

att arbeta med markens radonexhalation i stället för 

radonhalt är att: 

• � man eliminerar inverkan av en rad svårbedömda 

meteorologiska parametrar 

• � möjligheterna öppnar sig för att matematiskt be

räkna radonhalter i jord, under byggnader och 

inomhus. 
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER 

Exhalation (El 

Radonhalt (Rn) 

Kontinuerlig radon
halt (Rnkl 

Radondotterhalt (RnD) 

Jämviktsfaktor (F) 

Gasflöde (R(? ) 

Den mängd radonaktivitet som 

frigörs per tidsenhet, van

ligtvis per tidsenhet och 

massenhet från materialet 

(Bq•kg- 1 ·h- 1 ), (Bq m- 2 h- 1 ). 

Radonkoncentrationen hos mar

kens porgas utan uttag av 

jordgas (Bq·m- 3 
). I denna 

undersökning avses radonhalten 

på 0,5 m djup, om inte annat 

anges. 

Radonhalt vid kontinuerligt 

gasuttag ur jorden (Bq·m- 3 ). 

I d enna undersökning har 

gränserna för flöde och 

undertryck satts till 

(? > 1 1/min respektive 

t.p < 2 Pa. 

Koncentration av radondöttrar 

(Bq·m- 3 
). Gränserna för inom

husluft baseras på de parti

kelformiga dotterprodukternas 

aktivitet. 

Jämviktsfaktor som anger för

hållandet mellan radon och 

radondöttrar. 

Gasflödet vid radonkoncentra

tion (Rnkl som jordarten kon

tinuerligt kan leverera vid 

ett visst undertryck. (1/min, 

m2). 

Radongasmängd (Rvl 
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Sönderfallskonstant 
(>,.Rnl 

Ventil ationskonstant 
(>,läck) 

Ventilationskonstant 
(>-vent) 

Effektiv sönderfalls
konstant (Aeff) 

Massa (M) 

Volym (V) 

Porositet (n) 

Vattenkvot (w) 

Radonets naturliga sönderfalls

konstant (0,00756 h-i) 

Läckage i försöksutrustnin gen 
(h- l) 

Luftintag av jordluft ti l l 

byggnad (h- 1 
) 

Jordmaterialets massa 

M = vikt vid godtycklig 

vattenkvot (kg) 

Mt torrvikt (kg) 

VA porgasvolym (m 3 ) �

VL = total luftvolym i för�

söksutrustning (m 3 ) 

Vv porvattenvolym (m 3 ) 

VH omsatt luftvolym i 

byggnad (m 3 ) 

Porositeten anger förhållandet 

mellan porvolymen Vp och tota

l a volymen V. n Vp/V (ut

trycks vanligen i %). Porosi

teten brukar variera mellan 

25-75% för lera och silt och 

mel l an 15-45 % för sand och 

grus . 

Förhållandet mellan vattnets 

massa Mw och fasta fasens 

massa Ms · w = Mw/Ms (uttrycks 

vanligen i % ) . 
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Packningsgrad (Ro) 

Radonrisk 

Packningsgraden anger för

hållandet mellan torrdensi

teten Pd och maximala torr

densiteten vid tung stampning 

eller vibrering Pdmax· 

Ro= PdlPdmax- Packningsgra

den varierar mellan 0,5-0,7 

vid lös utfyllnad och är ca 

1,0 vid hård packning. 

Med markens radonrisk avses här 

en kombination av genomsläpp

lighet och radonhalt som med

för risk för förhöjda radon

dotterhalter inomhus (>70 Bq/m 3 

vid nyproduktion). Högriskmark 

exempelvis, anses föreligga om 

radonhalten på 0,5 m djup upp

går till; grus och sand 

>25 KBq/m 3 
, silt >35 kBq/m 3 

, 

lera >50 kBq/m 3 • 
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1. INLEDNING 

1.1 Introduktion - historik 

Radonproblemet koncentrerades till en början till 

byggnadsmaterial delvis baserade på radioaktiva 

bergarter. 

Sedan 1978, då de första larmrapporterna om höga 

inomhushalter kom, har radon från marken fått en 

allt mer framträdande roll. 

Kravet på metoder för att undersöka marken ur radon

synpunkt har medfört att gamla mätmetoder omvärderats 

och utvecklats. Utvecklingen till dags dato kan för

enklat indelas i ett gammastrålnings- och radonhalts

stadium. Om ett par år har kanske en ny mätmetodik 

övertagit radonhaltsmätningarna - exhalationsmät

ningar. 

En starkt bidragande orsak till att SGI arbetar med 

markradon är de brister i tillförlitlighet som under

sökningsmetoderna till en början hade. Institutet 

ansåg det väsentligt att om möjligt förbättra såväl 

mätmetodiken som tolkningssidan. 

Till en början ansågs gammastrålningen vara ett bra 

mått på markens radonrisk. Radonhaltsmätningar visade 

sig emellertid snart, i vissa fall, ge en annan bild 

av radonrisken än samtidigt utförda gammastrålnings

mätningar. Gammastrålningen är ett mått på mängden 

radioaktivt material (bl a uran-238) i jorden när

mast mätaren. Då radonproduktionen beror av många 

andra faktorer än just mängden uran, tex kornstorlek 

och vattenkvot, ger inte gammastrålningen det säkra 

underlag man behöver vid riskbedömning. 

Efter mätningar både i mark och inomhus konstaterade 

vi (1980) att höga markradonhalter inte alltid korre
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sponderar mot radonproblem inomhus. Jämförelser 

mellan mätområden med respektive utan inomhusproblem 

har resulterat i insikten att andra faktorer än ra

donhalten är av betydelse. Undersökta problemområden 

kännetecknas alltid av medelhöga-höga radonhalter i 

kombination med genomsläppliga jordarter. 

Markradonklassningen byggs i dag upp av en kombina

tion av radonhalt och genomsläpplighet (jordart), se 

Planverkets Rapport 59 från 1982. Tillförlitligheten 

i dagens klassningssystem är beroende av att uppmätta 

radonhalter är representativa för jordarten. 

Markens radonhalt påverkas i hög grad av bl a vatten

kvot, vind, nederbörd och lufttrycksförändringar. 

Mätningar av radonhalten kan således ge stora avvik

elser från representativa årsmedelvärden. Det är 

därför angeläget att förbättra undersökningsmetodiken 

för mätning av radon i mark. Resultaten från arbetet 

med exhalationsmätningar (egenproduktion) på SGI har 

fött förhoppningar om avsevärda förbättringar när 

det gäller att riskbedöma mark. 

1 • 2 Grunder om strålning 

När det fasta ämnet radium-226 sönderfaller bildas 

ädelgasen radon-222. Förutom radonatomen bildas även 

en alfapartikel vilken stöts ut från den sönderfal

lande radiumatomen. Denna rekyl hjälper till vid för 

flyttningen av radonatomen ut ur mineralkornet till 

porutrymmet. 

Från markens porutrymmen kan sedan radongasen sugas 

in i bostadsutrymmen , genom otätheter i markkontakt

ytor. Den drivande kraften är husets ventilation. 

Radonet sönderfaller till dotterprodukter under ut

sändande av bl a alfastrålning. I flertalet sönder
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fall i uranserien utsänds även gammastrålning, 

se Tabell 1. 

Tabell 1. Sönderfallskedja för radon och dess ursprung U-238. 

Grundämne Strålningstyp Halveringstid 

Uran-2 38 
I 

Gamma, alfa 4,5•10 9 år 

"' Radium- 226 
J, 

(Rn) Gamma, alfa 1620 år 

Radon-222 (Rn) Alfa, gamma 3,82 dygn 

R RaA Alfa 3,05 min 
A 
D 
0 
N 

RaB Beta, gamma 26,8 min 

D 
ö 
T RaC Beta, gamma 19, 7 min 
T 
R 
A RaC' Alfa - 41 , 6. 1o sek 
R 

Fortsatt sönder >20 år 
fall 

,j, 

Bly-206 (Pb) Stabilt (ej 
radioaktivt) 

De tre stråltyperna a (alfa), S (beta) och y (gamma) 

är joniserande strålning och kan därför skada kromo

somer i människans celler. Radondöttrarna fäster på 

dammpartiklar och vid inandning sker en anrikning i 

lungorna. Höga halter och långvarig exponering kan 

ge upphov till lungcancer. 
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2. EXHALATION - VATTENKVOT �

2. 1 Bakgrund �

I ett pågående STO-projekt med syfte att förbättra 

mätmetodiken för markradon samt internprojektet 

"Årstidsvariationer och permeabilitet" har ett led 

saknats - radonproduktion (exhalation) för olika 

jordarter, utan inverkan av meteorologiska paramet

rar. För att klarlägga detta har försök med olika 

jordarter inneslutna i glasbehållare utförts i SGI:s 

laboratorium. 

Vi har utgått ifrån att vattenkvot och temperatur 

är två parametrar som kan påverka exhalationen. Av 

tids- och resursskäl har vi valt att utföra exhala

tionsförsöken vid konstant temperatur men med en 

variation av vattenkvoten. 

2.2 Genomförande 

Försöksutrustningen består av glasburkar med en 

innervolym av 455 cm 3 försedda med två genomföringar 

i burkens lock. En av genomföringarna (returledning

en) mynnar via en slang nära burkens botten. Radon

halten har mätts med ett direktmätande instrument 

(emanometer) typ Bandar Clegg RE 279. Instrumentet 

arbetar med zinksulfidbehållare och fotomultiplikator. 

De undersökta jordmängderna (350 g) upptog mellan 

60-135 cm 3 av burkarnas volym. Variationen beror på 

skillnader i densitet och porositet mellan de olika 

jordarterna. 

Exhalationsmätningarna har föregåtts av kalibreringar 

av försöksutrustningen. Burkarnas läckage (Åläckl 

samt spädningseffekter vid radonhaltsmätning har 

studerats. 

Radon som byggs upp i burkarna reduceras dels genom 
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radioaktivt sönderfall (\Rnl och dels genom läckage 

(\läck). Den totala reduktionseffekten (\eff) är 

summan av dessa (Aeff = ARn + Aläckl• Radonets radio

aktiva sönderfall är känt, \Rn = 0,00756 h- 1 
• Bur

karnas läckage (\läck) har bestämts genom att en 

känd radonhalt sugits in i burken. Efter 1-2 dygn 

har kvarvarande halt uppmätts. Den minskning som inte 

kan förklaras med radioaktivt sönderfall är läckage. 

Läckaget har bestämts till \läck= 0,0316 h- 1 
• Glas

burkarnas luftvolym har under kalibreringarna redu

cerats med glaskroppar vars totala volym motsvarar 

jordprovens totala fasta substans. 

Spädningseffekterna vid radonhaltsbestämningarna be

ror på att burkarnas radonluft späds ut med luft 

från mätinstrumentet. Recirkuleringen är nödvändig 

eftersom burkarnas volym är liten. Teoretiskt sett 

registreras 61-71% av burkens radonhalt av mätinstru

mentet. Variationen beror på variationer i burkens 

totala luftmängd som styrs av jordens vattenkvot. 

De teoretiska beräkningarna har verifierats med prak

tiska försök, överensstämmelsen har varit bättre än 

+2 %. 

Vid exhalationsmätningarna har varje jordart under

sökts för olika vattenkvoter, från 0-45 % vattenkvot 

i intervaller om 5 %. Vattenkvoten 0 % har åstadkommits 

genom upphettning av jordproverna till 105°c i ett 

dygn. 

När jordproverna erhållit önskad vattenkvot stängdes 

burkens lock och radonhalten kunde byggas upp enligt 

formel (1), modifierad efter Mustonen (Mus 80). 

Rn(t) E 
( 1 ) 

Aeff 

Exhalationen har beräknats med formel (1) med ett 

tillägg för radon löst i vatten. Här har antagits att 
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radonets löslighet i luft är 3 ggr bättre än i vatten. 

Se formel (2). 

E Rn(t) (2) 

De undersökta jordprovernas geotekniska egenskaper 

framgår av Tabell 2. 

Tabell 2. Jordprovernas geotekniska egenskaper. 

Jordprov Provplats Berggrund Uppmätt 
vattenkvot 

Porositet 
n % 

Densitet 
t/m 3 

(ej vinter) 
Wn % 

0,5 m u my 

Lera Östergötland granit 26-31 47 2,0 

Sand 2 - " - granit 7-12 40 1, 7 

Lera 3 - "- kalksten- 19-30 44 2,1 
alunskiffer 

Sand 4 - " - - "- 7-14 41 1 ,8 

Grus 5 - " - -"- 12 37 1, 9 

Grus 6 - "- - " - 15 39 1, 7 

Grusig Västergötland alunskiffer 12 59 1, 8 
morän 7 

2.3 Resultat 

Mätningarna har resulterat i följande samband mellan 

exhalation (E) och vattenkvot (wnl för de undersökta 

jordproverna, se Fig 3 och 4 samt Tabell 3. 
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EXHALATION ( Ex) 

Bg kg1 ti1 

9,0 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

• 

X 
(XI 

JORDPROV 
-•
-•
-x

-<>____ ,,____ 

-o

-•

NR 
1 LERA 
2 SAND 
3 LERA 

4 SAND 
5 GRUS 
6 GRUS 
7 GRUSIG MORÄN 

Fig 3. Exhalationen som funktion av vattenkvoten. 
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EXHALATION 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

1
B~ kg 11

VATTEN KVOT ( Wnl 
0 5 10 15 20 25 30 

Fig 4. Exhalationen som funktion av vattenkvoten (del av Fig 3). 

Tabell 3. Exhalationen som funktion av vattenkvoten. 

Jordprov 

Lera 1, 534 

Sand 2 0 ,1 53 

Lera 3 2,563 

Sand 4 0 , 295 

Grus 5 0 , 344 

Grus 6 0 , 725 

Grusig 8 , 887 
morän 7 

B 

Ew = 0 
Bq kg-l h - 1 

0,419 

0 , 064 

0 , 237 

0,075 

0 ,1 25 

0 ,1 78 

0 , 285 

C 

Ewmax �
Bq kg-l h-l �

0 , 179 

0 , 068 

0 , 747 

0 , 096 

0 , 103 

0 , 212 

5 , 376 

A A 

B C 

3 , 7 (8 , 6) 

2 , 6 2 , 3 

10,8 3 ,4 

3,9 3, 1 

3 , 8 3 , 3 

4 , 1 3,4 

31,2 1,7 

Kvoten A/B varierar med Ernax medan kvoten A/C inte 

uppvisar något beroende av exhalationens storlek. 
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2.4 Resultatanalys 

Laboratorieförsöken med jordprover i glasburkar visar 

exhalationens variation med vattenkvoten för olika 

jordarter. Den radonhalt som byggs upp i naturlig 

mark beror av exhalation, porgasvolym, vattenkvot 

och ventilation. (Ventilationen i marken beror i sin 

tur främst på jordartens genomsläpplighet, vattenkvot 

samt meteorologiska parametrar som vind, temperatur, 

lufttrycksvariationer och nederbörd.) 

Både exhalation och ventilation är beroende av vatten

kvoten. Förändringar i vattenkvoten kan därför på

verka radonhalten i helt olika riktning beroende på 

jordartens aktuella vattenkvot och i vilken riktning 

vattenkvotsförändringen går vilket följande exempel 

visar. 

Antag att jordarten 7 (se Fig 3) har vattenkvoten 10 % 

och radonhalten Rn10- Om vattenkvoten förskjuts mot 

5 % medför detta att exhalationen minskar samtidigt 

som ventilationen ökar, dvs Rn5 << Rn70. Om vatten

kvoten i stället går från 10 + 20 % medför också detta 

att exhalationen minskar men i detta fall minskar 

också ventilationen, dvs Rn20 ~ Rn10• 

Då markens radonhalt styrs av många svårmätbara para

metrar blir slutsatsen att radonhaltsmätning måste 

ses som ett grovt mått på jordartens radonrisk. 

Exhalationsmätning bör kunna bli ett bättre mått på 

en jordarts radonfarlighet. Om en jordarts exhala

tion-vattenkvotskurva är känd kan man nämligen be

räkna maximal radonhalt under en huskropp och därmed 

också möjliga r adondotterhalter inomhus. 

Genom detta förfarande reduceras i stort sett inve r

kan av en rad meteorologiska parametrar. I beräknings

exemplet (2.6) redovisas beräkningar av radonhalten 
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under en huskropp och radondotterhalter inomhus för 

några av de undersökta jordarterna. Beräkningarna 

visar vattenkvotens stora betydelse. En hög vatten

kvot innebär inte bara att exhalationen blir låg, 

porgasvolymen reduceras också kraftigt. En minskning 

i porgasvolymen medför att jorden ventileras snabbare 

än vad som skulle vara fallet vid störe porgasvolymer. 

Resultatet blir en sänkning av radonhalten i parut

rymmena . 

Jämförelser med resultat från andra institutioner 

blir till viss del haltande då vattenkvotens inverkan 

inte beaktas vid dessa försök. Stranden (Stra 83) är 

den enda referens som utfört exhalationsmätningar för 

varierande vattenkvot, jämförelserna redovisas i 

Tabell 4. 
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2.5 Radon från underliggande jord eller berggrund 

En företeelse som kan störa bedömningen av markens 

radonrisk utgående från exhalationsmätningar är upp

strömmande gas från underliggande jord eller berg

grund. Det finns emellertid inte något som pekar på 

detta i de undersökta punkterna, egenproduktion av 

radon räcker väl till för att förklara uppmätta ra

donhalter. Vidare behövs både höga halter och rela

tivt stora mängder uppströmmande gas om det skall 

kunna ge märkbara förändringar av radonhalten i jord

lagret. Då man inte kan utesluta förekomsten av upp

strömmande gas är det angeläget att undersöka vilken 

omfattning och påverkan på radonhalter denna kan ha. 

De bästa förutsättningarna för att hitta uppströmman

de gas bör vara i områden med 

• � jordlager med ringa mäktighet och låg exhalation 

• � homogena vattenkvotsförhållanden horisontellt i 

jorden 

•kross-eller sprickzoner i berggrunden. 

I en undersökning av uppströmmande gas måste exhala

tionsmätningar göras eftersom man måste veta hur 

mycket radon jordarten själv kan producera. 

2.6 Beräkningsexempel 

Förutsättningar: Ett 100 m2 stort hus med platta på 

mark ventileras med 0,5 oms/h, dvs 100 m3 /h omsatt 

luftmängd i huset. Antag att ett 1,5 m mäktigt lager 

av jorden under huset deltar i produktionen av radon. 

Vi ska beräkna radonhalten (Rn) under plattan och 

radondotterhalten (RnD) inomhus om huset tar 10, 1 

respektive 0,1 % av sin ventilationsluft (Aventl från 

marken. Densiteten antas för samtliga jordprover i 

detta exempel vara 1,8 t/m 3 • 

Jorden under huset väger 1,5 x 100 x 1,8 = 270 ton. 

Radonhalten beräknas ur formel (2), luftvolymen VL 
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utbyts till VA . Åeff i detta fall bestäms dels av 

den mängd luft som huset för bort från jorden ( Åventl 

och dels av radonets radioaktiva sönderfallskonstant 

Aeff = Avent + ARn 

00då t + kan formel (2) skrivas om: 

E MRn (t) 
Aeff 

Radondotterhalten inomhus kan därefter beräknas då 

inläckande mängd och halt är känd. 

RnD Rn • F • Åvent 

där jämviktsfaktorn F har satts till 0,5. 

Resultatet framgår av Tabell 5. 
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3. ÅRSTIDSVARIATIONER 

3.1 Syfte 

I delprojektet " årstidsvariationer " har radonhaltens 

variation i mark mätts systematiskt under 19 månader 

för att relatera halten till vissa geohydrologiska 

(vattenkvot, marktemperatur, grundvattennivå) och 

meteorologiska (nederbörd, lufttemperatur, snödjup, 

vindhastighet, lufttryck) parametrar. 

3.2 Mätprogram 

Regelbundna mätningar har gjorts under perioden 

november 1981 - maj 1983 dels av markens radonhalt, 

dels av geohydrologiska och meteorologiska paramet

rar. Mätprogrammet har omfattat sex stationer ca 20 

km NV Linköping fördelade på dels "normal" mark 

(granitberggrund), dels på "radioaktiv" mark (bl a 

alunskiffer i berggrunden). En ytterligare stations

uppdelning på jordarterna lera, sand och grus har 

gjorts för respektive berggrund, se Tabell 6 och 

Bilaga 1:1. �

Tabell 6. Mätprogram. �

Station 
(nr) 

2 

3 

4 


5 


6 


Berggrund 

Granit 

Alunskiffer 

Jordart 

Lera 

Sand 

Grus 

Lera 

Sand 

Grus 

Radon (an
tal mät-
nivåer) 

1 

2 

3 

Vattenkvot 
(antal 
mätnivåer) 

2 

2 

2 

2 

Grund
vatten
nivå 

X 

X 

Marktemp 
(antal 
mätnivåer) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Meteorologiska data har inhämtats från SMHI:s station 

i Malmslätt, se Bilaga 1:9. 
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3.3 Markradonmätningar 

Det förekommer flera metoder för att mäta markradon. 

Ingen uppfyllde emellertid kravet att kunna göra 

regelbundna avläsningar utan att marken störs sam

tidigt. SGI har därför utvecklat en fast mätanord

ning i form av ett rör. Rören kan utnyttjas både för 

exponering av sedvanliga radonfilmer och för anslut

ning till emanometer (Bandar Clegg RE 279). Kalibre

ringen av rören har skett i institutets radonkammare 

varvid framkommit att effektivitet är jämförbar med 

filmer i muggar försedda med toronmembran. Erhållna 

värden har multiplicerats med 1,5, onoggrannheten är 

som normalt för filmer, dvs standardavvikelse ca 16 %. 

Till rörets fördelar hör att man slipper kondens på 

filmerna. Rörens funktion studeras närmare av insti

tutet i ett pågående STU-projekt. Stationerna har 

installerats på olika mätdjup, jfr Tabell 7. 

Tabell 7. Instrumentering för radonmätning. 

Mätanordning Rör Mugg 

Mätmetod Fil m och emanometer Film 

Station/mätdjup (mu my) (mu my) 

0,5 0 , 5 

2 0 ,5-0 , 9 0,5 

3 0,5 

4 0 , 5 0,5 

5 0 ,3-0 ,5-0 ,9 0 , 5 

6 0,5 

Mätstationernas radonfilmer har bytts var 14:e dag. 

Samtidigt har även emanometermätningar, marktempera

turavläsning och jordprovstagning utförts . 

Som kontroll har mätningarna kompletterats med kon

ventionella radonfilmer i muggar (typ Track Etch och 

Kodak ) placerade på 0,5 m djup, med och utan toron

membran. 
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3.4 � Resultat 

Mätningarna visar att markradonhalten varierar avse

värt under loppet av ett år, Bilaga 1. Det är ett 

sedan länge känt förhållande, som återfinns i litte

raturen (KOVA 45). Det har dock saknats sammanhäng

ande uppgifter från en hel årscykel liksom förhåll

andena för olika svenska jordar ter . 

I Figur 5 framgår resultatet av markradonmätningarna 

på 0,5 �m djup uttryckt som min-, max- och median

värden. 

För en �av lerorna anges två medianvärden där den 

högre nivån motsvarar vanliga halter då leran är 

uppsprucken, jämför Bilaga 1:2. 
-3 

RADONHALTER k Bq m 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

SAND 

GRUS 

ALUNSKIFFER 
BERGGRUND 

LERA vzzz)zzzzzzzzz zzzzzzza 
SAND bz:a 
GRUS 1zt z z z z z z z z a 

I = VANLIGT UPPMÄTT VÄRDE (MEDIANVÄRDE) 

Fig 5. � Markradonhaltens variation under 19 månader på 0,5 m 
djup. 

De stora skillnaderna i markradonhalt mellan mätsta

tionerna kan hänföras dels till markens uraninnehåll, 

dels till markens genomsläpplighet (permeabilitet) 

för luft. Gammaspektrometrisk analys på jordprover 

ger en ungefärlig koncentration av 1,6 - 5,2 ppm ekvi
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valent uran. Provplatsens topografiska läge kan ha 

betydelse för radonhalterna genom påverkan av vind 

och markfuktighet. 

3.5 Samvariation 

Genom att jämföra förändringarna av markradonhalterna 

med övriga mätta parametrar har vissa samband erhål

lits. Den faktor som påverkar radonhalten mest har 

visat sig vara markfuktigheten. I Figur 6 redovisas 

markradonhalter (0,5 m djup), nederbörd och snödjup 

med gemensam tidskala. 

Särskilt framträdande är de höga radonhalterna under 

vintern när snö och tjäle lägger ett lock på mark

ytan. Samma effekt fås av sommarregn, som tätar mark

ytan tillfälligt innan vattnet avdunstar (avrinner) 

igen, set ex effekten av nederbörd i slutet av juni 

1982, station 4-6 Figur 6, markering A. Däremot sjun

ker radonhalterna kraftigt då markfuktigheten ökar 

i hela jordprofilen . Typiskt för detta är snösmält

ningen under våren. 
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Fig 6. � Radonhalt, nederbörd och snötäcke under mätpe rioden 
1981-1983. överst granitberggrund , nederst berggrund 
med alunskiffer . Mätdjup 0 , 5 m. 
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Radonhaltens samvariation med vattenkvoten framgår 

av Figur 8, där vattenkvotsvariationerna avspeglas 

som förändringar i radonhalten. Både exhalationen 

(produktionen) och ventilationen (avgången) är vat

tenkvotsberoende. De största missbedömningarna kan 

göras när vattenkvoten är låg. Då samverkar den för

bättrade ventilationen och den låga produktionen till 

att ge extremt låga radonhalter. Höga vattenkvoter 

minskar både produktionen och ventilationen, effek

terna tar förmodligen till viss del ut varandra. 

Resultatet blir blygsammare förändringar av radon

halten. Radonhalten i Figur 7 skulle uppvisa ett 

lugnare beteende om ventilationen vore konstant. 

VATTENKVOT 
RADONHALT 

32 

30 

28 

26 

24 

11 22 

'E 10 I 20 *
I 18 ~c"' 9

-" I 

- I:; 8 ' 16 ~ 
1 7 14 ~ 

UJg 6 \ /~ 12 >.... 
~ 5 \ / 10 ~ 

\ /
4 lj 8 

3 6 

2 4 

2 

APRIL MA J JUNI JULI AUG SEPT QKT ~ov 
1982 

Fig 7 . Samvariation mellan radonhalt och vattenkvot. 
(Station 5, sand) 

I Figur 8 har en radonhaltskurva beräknats utgående 

från uppmätta vattenkvoter i naturen och erhållna 

exhalationsvärden från laboratorieförsök. Ventila

tionen ( Aeff ) har antagits vara konstant under hela 

tidsperioden (Aeff = 0,137 h- 1 ). 



43 

UPPMATT RAOONHALT 
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19&2 

Fig 8. � In situ-uppmätt och beräknad radonhalt. Beräkningarna 
har gjorts med utgångspunkt från laboratoriebestämda 
exhalationsvärden. 

Divergensen mellan den beräknade och uppmätta kurvan 

beror huvudsakligen på den förändring i ventilationen 

av jorden som vattenkvotsförändringarna åstadkommer 

samt vissa meteorologiska parametrars inverkan. 

För att med god noggrannhet beräkna radonhaltsvaria

tioner i naturlig mark utgående från jordartens exha

lation behövs stora beräkningsinsatser. I storleks

ordningen 10 parametrar kan bli aktuella att ta hän

syn till vid en sådan beräkning. 

För lera är förhållandena speciella. Förutom ovan be

skrivna effekter kan leran torka upp så att tork

sprickor bildas i det övre markskiktet. Därmed kan 

radongasen transporteras lika lätt i detta sprick
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system som i normalt genomsläppliga jordar (sand

grus) och det registreras som en ökad markradonhalt. 

I lera rör det sig ofta om små förändringar av vatten

kvoten. Emellertid kan en liten minskning av vatten

kvoten åstadkomma dramatiska ändringar i genomsläpp

ligheten, se Figur 9. Beteendet beror dels på att vid 

en viss vattenkvot uppstår sprickbildningar på grund 

av krympning och dels på upptorkning av befintliga 

vattenfyllda sprickor. Förändringar av markradonhal

ten följer mönstret i Tabell 8. 

Tabell 8. Exempel på orsaker till förändrad markradonhalt. 

Förändring Exhalation Ventilation Radonhalt 

GENOMSLÄPPLIGA JORDARTER (TEX GRUS, SAND) 

1. 	Snö, tjäle, Oförändrad Minskar Ökar 
regn (tät 
markyta 

2. 	Vind och Oförändrad Ökar Minskar 
lufttrycks

förändring 


3. 	Snösmältning Minskar Minskar Små förändringar 
ihållande regn 

4 . 	 Kraftig upp Minskar Ökar Minskar mycket 
torkning 

5. 	Mäktigt mat Oförändrad Minskar ökar 
jordstäcke 

TÄTA JORDARTER (TEX LERA, LERIG MORÄN) 

1 . 	 Snö, tjäle, Oförändrad Minskar ökar 
regn (tät 
markyta) 

2 . 	 Vind och Oförändrad ökar Minskar 
lufttrycks
förändr ing 

3 . 	 Snösmältning Minskar Minskar Minskar mycket 
ihållande regn 

4. 	Kraftig upp Ökar mycket Ökar något Ökar mycket 
torkning 

5 . 	 Mäktigt mat Oförändrad Minskar något ökar något 
jordstäcke 
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Fig 9. � Uppmä tta radonhalter i lera som funktion av vatten
kvoten. 

3.6 � Ut värdering av olika mätteknik 

Markradonhalterna har mätts dels med olika utrust

ning, dels på olika djup, se Tabell 6. Radonhalten 

ökar normalt med djupet under markytan . Detta framgår 

tydligt i station 5 som instrumenterats på tre olika 

djup , Fig 10. Under v e getationspe rioden (april-oktober 

1982) är radonhalten på 0,3 m djup i genomsnitt 49 % 
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och på 0,5 m djup 73% av radonhalten på 0,9 m djup. 

Radonhalten på 0,5 m djup tycks i detta fall vara 

drygt hälften av radonhalten på större djup. Sprid

ningen kring medelvärdet för mätperioden april-oktober 

1982 minskar med djupet. Standardavvikelsen för res

pektive mätnivå är 29, 28 och 18%. 

RADONHALT(kBq / m3 
) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,3 

E
0:- 0,5 
::::> -, 
0 

'~ 
::E 

0,9 

Fig 10. � Radonhaltens ökning med djupet under markytan. 
Station 5 (sand) under perioden 82-04-11--10-18. 
På varje mätdjup anges radonhaltens variation 
för elva delomgångar under mätperioden. 

När markytan är relativt tät, främst under vintern, 

minskar ventilationen i marken och radonhalten 

stiger, Fig 11. 

Mätdjupet har en viss betydelse för tolkningen av 

mätresultat men variationerna på olika mätdjup följer 

i stort varandra . 0,5 m djup anser vi vara ett lämp

ligt djup. Vid ytligare mätningar stör ventilationen 

alltför mycket. På större djup ökar svårigheten att 

föra ned mätinstrument liksom risken för att mäta i 

alltför vattenmättad jord. 
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Vattenkvoten vid det aktuella mättillfället har som 

tidigare sagts stor betydelse vid tolkningen av den 

uppmätta radonhalten. Både höga men framför allt 

låga vattenkvoter ger till resultat att radonrisken 

underskattas. Uppskattningsvis kan radonhalten svänga 

med en faktor 3-5 för friktionsjord vid naturligt 

förekommande vattenkvoter. 

De olika mätmetoderna ger i stort sett jämförbara 

resultat, Fig 12. Momentana värden erhållna med emano

meter i rör ligger ofta mycket nära integrerade två

veckors filmvärden i samma rör. Däremot sprider mät

resultaten från filmer i burkar något mer än övriga 

metoder. Orsakerna kan bl a vara att nya gropar 

grävts till varje mätomgång samt att kondens bildats 

på filmerna under vissa tidsperioder. Filmer som har 

suttit i rör har inte blivit utsatta för motsvarande 

kondens. 

Eftersom radonhalten varierar för olika förhållanden 

bör en radonmätning förutom radonhaltsbestämning om

fatta uppgifter om mätdjup, jordart (permeabilitet) 

och vattenkvot. Med hänsyn till redovisade årstids

variationer bör mätningar i första hand utföras under 

vegetationsperioden (ca maj-oktober i södra Sverige). 

Extrema vattenkvotsförhållanden bör undvikas, såväl 

torra som vattenmättade, eftersom radonhalten då är 

låg. 
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4. PERMEABILITET 

4. 1 Syfte 

Målet med delprojektet "Permeabilitet" har varit att 

studera olika jordarters gastransportförmåga och 

radongasmängd (exhalation). Vid bedömning av mark

radonrisken kan för vissa jordarter genomsläpplig

heten ensam vara avgörande medan för andra jordarter 

kombinationen radonhalt och genomsläpplighet blir 

styrande. Syftet har därför varit att dels undersöka 

variationerna i gastransportförmåga för olika jord

arter, dels studera hur radonhalten i jordluften för

ändras vid gasuttag. Med kunskap om sambanden mellan 

dessa faktorer är det möjligt att beräkna de radon

gasmängder som finns tillgängliga i marken vid tex 

inläckage i byggnader. 

4.2 Uppläggning 

Markens permeabilitet (genomsläpplighet) för luft är 

bl a jordarts- och vattenkvotsberoende. Jordens skikt

ning gör att permeabiliteten i vertikal- och horison

talled kan vara mycket olika. Av denna anledning har 

en försöksmetod valts som i första hand bestämmer den 

vertikala komponenten. Luftströmningen för den valda 

försöksanordningen avses efterlikna den strömbild som 

ett jordluftsinläckande markradonhus har. 

Eftersom syftet har varit att finna jordartsberoende 

permeabilitetssamband är det viktigt att studera hur 

genomsläppligheten varierar för en och samma jordart 

när packningsgrad och vattenkvot varieras. För detta 

ändamål har en försöksuppställning byggts upp i labo

ratorium där packningsgrad och vattenkvot kan varie

ras. 

Av kostnadsskäl har laboratorieförsöken bara utförts 

för jordarten sand. Försöksuppställning består i 
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princip av en vattentät sandlåda och ett vibrations

bord med vars hjälp olika packningsgrader hos sanden 

kan åstadkommas. 

För in situ-mätningar har jordarter med varierande 

genomsläpplighet och radonhalt valts. Mätplatserna 

har förlagts till Varnhem i Västergötland samt 

Ljungsbro och Klockrikeområdet i Östergötland. Fält

mätningarna har genomförts under sommaren och hösten 

1 982. 

4.3 Försöksutrustning, fältförsök 

Den utrustning som har använts i fält består av en 

låda som avgränsar en bestämd yta (0,5 m2 ). En luft

pump suger ut luft från lådan. Mätutrustningen finns 

för registrering av lufttryck, flöden och radonkon

centration. Dessutom ingår reglerutrustning för styr

ning av luftflöden och en mobil generator för ström

försörjningen (se Fig 13). 

RADON 
UNDER TRYCKS _MÄTNING
MÄTNING 

FLÖDES 
GENERATOR - - ---<1 MÄTNING 

REGLERUTRUSTNING
MARKLÅOA 

Fig 13. � Pr inc ipfigur som vi sar utrustningen för permeabili
tetsmätning. 

Utrustningen är utförligare beskriven i Bilaga 2. Där 

beskrivs också hur mätningarna utförts i fält. 
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4.4 Laboratorieförsök 

Ändamålet med laboratorieförsöken har varit dels att, 

som tidigare nämnts, studera sambanden mellan pack

ningsgrad, vattenkvot och permeabilitetsmätningar och 

dels att funktionstesta utrustningen. För mätningarna 

har en vattentät låda framställts, tillräckligt stor 

för att rymma utrustningens marklåda. Genom att pla

cera den vattentäta lådan på ett vibrationsbord har 

förändringar lätt åstadkommits i packningsgraden hos 

den undersökta jordarten (se Fig 14). 

-=== FLÖDESMÄTN ING 

MARKLÅDA 

VATTENTÄT LÅDA 

o---jf------- VIBRAT IONSBORD 

Fig 14. Försöksutrustningen vid laboratorieförsöken . 

Försöken har innehållit följande moment: 

• � vibrering av den vattentäta lådan fylld med sand 

med viss vattenkvot 

• � kontroll av packningsgrad i l ådans centrum med 

" sandvolymetermetoden " 

• � vattenkvotsbestämning (av den borttagna sanden ) 

• � marklådan placeras på sandbädden och trycks ner 

tills marklådans horisonte lla flänsar vilar på 

sandens överyta 

• � undertryck-flödesmätning 

• � tillsats av vatten, ny vibrering osv . 

Undertryck-flödesmätningen har utförts i fyra under

tryckssteg 2, 5, 10 Pa och max undertryck för vatten
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kvoterna 0 , 4, 6 och 7 , 5%. Vid varje t r ycksteg har 

t r ycket hållits konstant och det maximal a flödet 

registrerat s . 

4 . 5 Mätplatser 

Erfarenheter från tidigare radonundersökningar i mark 

har underlättat val et av lämpliga mätplat ser med olik

heter i radonhalt och permeabilitet (se Tabell 9). 

Tabell 9. Mätplatser. 

Nr Plats Jordart � Förväntad per
meabilitet 

Klockrike , Östergötl and Sandigt grus Hög 

2 Ljungsbr o , - " Lerig , rnoig morän Låg 

3 Ljungsbro , - " - Moränlera, 
torkad 

upp- Låg 

4 östgötaslätten Grus Hög 

5 - " - Lera, upptorkad Låg 

6 Varnhem, Västergötland Grusig sand Mycket hög 

Någon siltig jordart är i nte undersökt, men slutsatser 

om dess uppträdande kan ändå dras eftersom både tät

are och genoms l äppligare jordarter har ingått i under

sökningarna. 

4. 6 Resultat, laboratorieförsök 

Försöken visar ett samband me l lan undert ryck och flöde 

som är nära nog rätlinj i gt (se Fig 15 ). 
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Fig 15 . Gasflödet (~) som funktion av undertrycket i markl ådan 
vid vattenkvoterna 0 , 3.9, 5.8, 7.4 och packnings
graden (Ro) -1.0. 

Gasflöde som funktion av undertryck är inte likartat 

för de undersökta vattenkvoterna . Anledningen kan 

vara skillnader i permeabilitet beroende på vatten

innehåll samt förändringar i packningsgrad. 

Försöken visar att den uttagbara mängden luft ur 

lådan beror av v ilken drivande kraft som används 

(undertryck ) samt jordegenskaperna packningsgrad och 

vattenkvot . Vid en ökning av packningsgraden minskar 

det uttagbara flödet ur jorden. Packningsgradens in

verkan beror på jordartens vattenkvot men också på 

det arbetande undertrycket (se Fig 16). 
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Fig 16. � Vattenkvotens betydelse för flödet vid givna under
tryck och likartad packning. Minskas packningsgraden 
förskjuts kurvan å t höger (se del A). 

Markens genomsläpplighet styrs inte bara av jordarts

typ. Även packningsgrad och vattenkvot inverkar på 

genomströmningsmöjligheterna för luft. En naturl ig 

slutsats är att fä l tförsöken borde kompletteras med 

packningskontroll för att förfina bedömningen av jor

dars genomsläpplighet för luft. Av kostnadsskäl har 

i nte detta gjorts i denna undersökning . 

4. 7 Resul tat, fältförsök 

Vid mätningarna har tre par ametrar studerats som är �

av intresse vid bedömning av markens radonrisk; �

- sambandet undertryck-flöde (permeabilitet ) �

- kontinuerl ig radonhalt �

- radongasmängd. �
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4.7.1 Undertryck_-_flöde 

Genom att variera undertrycket och sedan avläsa 

vilket gasflöde jorden levererar har vissa samband 

mellan �undertryck och flöden erhållits, se Fig 17. 

Det angivna flödet är ett mått på flödet genom den 

area som lådan utgör. Strömningsvägar diskuteras 

under avsnittet resultatanalys. 

Undertryck 
(Pa) 1. Sandigt grus 

2. Lerig, moig morän 

3. MoränZera, upptorkad12 

4. Grus �
10 � 5. Lera, �upptorkad 

8 � 6. Grusig sand 

6 

4 

2 

FlödeL!:!==...,....---+--~--+---+-----+\ 6 -----~ 
1 2 3 4 5 � 6 ? 8 (Z/min) 

Fig 17. � Mätplatsernas genomsläpplighet för luft beskrivet 
som undertryck-flödessamband . 

Högre undertryck än 14 Pa är inte vanliga i bostads

hus. Redovisningen har därför koncentrerats till 

intervallet 0-14 Pa. En annan a n ledning till att låga 

tryckgradienter använts är de "uppspolningseffekter " 

som kan bli följden av höga undertryck och stora flö

den. Redan vid så låga undertryck som 4-6 Pa förbätt 

ras flödena efter en tids l uftuttag till följd av 

kanalbildning. 
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4.7.2 Kontinuerli~_radonhalt 

Konventionella radonhaltsmätningar parallellt med ett 

stort gasuttag i jorden ger en uppfattning om vilka 

luftmängder och radonhalter en viss jordart kan leve

rera kontinuerligt. Radonhalten i stillastående jord

luft, som mätts både med direktvisande och integre

rande metoder, är ett mått på maximal radonhalt för 

aktuell mätnivå och vattenkvot. 

Radonhalten i den utsugna jordluften beror av flödet. 

Stora flöden innebär att radonhalten ställer in sig 

på låga nivåer. Vid mätningarna har eftersträvats flö

den som inte medför förändringar av radonhalten, dvs 

den maximala kontinuerliga radonhalten. Gränserna för 

flöde och tryck har satts till~> 1 1/min respektive 

~P < 2 Pa dels av tidsskäl och dels för att inte för

störa jordstrukturen med stora undertryck. 

Vid uttag av jordluft töms den närliggande markgas

volymen på porgas och radon. Gasersättningen sker med 

påfyllning av luft uppifrån eller från sidorna. Radon 

nybildas i marken, produktionen bidrar till stor del 

till upprätthållandet av radonhalten. Om radonhalten 

skall kunna upprätthållas på en hög nivå måste sido

inströmmande jordluft ersätta den utsugna luften. 

Intag av atmosfärsluft medför en utspädning av jord

luften och därigenom en sänkning av radonhalten. 

Figur 18 visas hur markradonhalterna reagerat på 

uttag av jordluft. 

Resultaten för varje mätstation är redovisade i 

Bilaga 2. Där visas också undertryck och radonhalts

mätningar med direktvisande instrument och nedgrävda 

detektorer. Med utgångspunkt från de sistnämnda radon

halterna har en teoretisk spädningskurva beräknats 

(se Bilaga 2). 
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Radonhalt (Rnk )
(kBq/m 3 ) 

1.',o 

140 

130 
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110 
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3. MoränZera , upptorkad 

4. Grus �
?O � 5. Lera, upptorkad 

6. Grusig sand 

30 

20 

10 

100 200 300 400 500 600 ?00 
Uttagen volym (Z) 

Fig 18 . Markradonhalten som f unktion av uttagen jordluftmängd. 

4. 7.3 Radonrisk 

Markens permeabi l itet , vilken är den avgör ande faktorn 

för den t illgängliga radongasmängden , beror av b l a 

jor darternas korn s t orlek , porositet och vatteninnehåll 

samt kornskelettets s truktur. I fältförsöken har tryck

skillnaden mellan " låda" och atmosfärs luft me.tts sam
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tidigt som ett luftuttag gjorts. Mätresultaten har 

sammanställts i Tabell 10 . 

Tabell 10. Gasflöden vid 2 Pa undertryck. 

Nr Jordart Rnk Rqi/0 , 5 m 2 Rn Andel 
(kBq/m 3 

) (1/min) (kBq/m 3 
) jordluft 

(%) 

1 Sandigt grus 12 >4 17 70 

2 Lerig moig morän 13 2 45 29 

3 Moränlera, upptorkad 40 1, 5 110 36 

4 Grus 8 3,4 10 80 

5 Lera, upptorkad 28 4,8 28 100 

6 Grusig sand 120 >>6,3 120 100 

En jämförelse mellan den kontinuerliga radonhalten 

(Rnk) och radonhalten i stillastående jordluft (Rn) 

ger också en uppfattning om genomsläppligheten, se 

Tabell 1 0. Procentsiffrorna anger hur stor spädningen 

med atmosfärsluft varit. 

4.8 Resultatanalys 

Sambanden som redovisas i Bilaga 3 visar att små under

tryck (1-5 Pa) räcker för uttag av stora mängder mark

gas (30-400 1/h) utan större inblandning av atmosfärs

luft. 

Då radondotterhalten inomhus beror både på gasmängd och 

r adonhalt som sugs in från marken, bör radongasmängden 

(Rv) vara ett bättre mått på radonr isken än enbart 

radonhalten. 

I Tabell 11 jämförs provplatserna med varandra. Rela

tiv radongasmängd, radonhalt och exhalation redo

visas. Skillnaderna mellan provplatserna speglar 

markradonriskerna mer eller mindre bra. Exhalationen 

(E) har hämtats från avsnittet exhalation-vattenkvot, 
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den maximala exhalationen (Emaxl har använts vid jäm

förelsen. 

Tabell 11. Radongasmängd. 

Nr Jordart � Radongas- Relativ1 l Relativ1 l ·Relativ 1 l 
mängd (Rvl radongas- radonhalt exhalation 
Bq s- 1 , m- 2 mängd (Rv) (Rn) (Emaxl 

1 Sandigt grus 1,60 1 ,8 1, 7 2,0 �
2)�2 Lerig moig 0,87 0,9 4,5 

morän �

2)�3 � Moränlera, 2,00 2,2 11 
upptorkad �

4 � Grus 0,91 1 1 1 

5 � Lera, upp- 4,48 4,9 2,8 6,7 �
torkad �

6 � Grusig sand 25,20 27,7 12 25,2 

l)Provplats nr 4 har jämförelsetal 1. 

2 lEj exhalationsmätt. 

Av Tabell 11 framgår att ski l lnaderna mellan provplat

serna är mycket stora. Både radongasmängden och exha

lationen skiljer sig åt med en faktor 25 mellan sta

tionerna 4 och 6. När enbart radonhalten jämförs 

underskattas risken för genomsläppliga jordarter och 

tvärtom vid täta jordartsförhållanden. Provplatserna 

3 och 6 ger radonhalter (Rn ) av samma storleksordning, 

medan skillnaden i radongasmängd är ca 12 ggr. Om bara 

radonhalt vore avgörande för bedömningen av radon

risken, skulle följaktligen 3 och 6 bedömas lika. 

Skillnaden i radonrisk är dock väsentligt större, 

vilket också visat sig vid i nomhusmätningar i de båda 

områdena. 

Orsaken till att radonhalten inte direkt går att över

sätta till en radonrisk är ski l lnader i genomsläpplig

het mellan jordarterna. Genomsläppl igheten kan sägas 

spela en dubbel roll i detta sammanhang . I en tät 
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jordart kan en hög radonhalt byggas upp på grund av 

en tät överyta. Vid ett gasuttag späds dock porgasen 

snabbt ut, då transportmöjligheterna i horisontalled 

är små. I en genomsläpplig jordart är förhållandena 

motsatta. Det är av denna anledning som radonrisk

klassningen bygger både på radonhalt och jordartstyp. 

(Se Planverkets Rapport 59, 1982.) 
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BILAGA 1: 1 

MÄTSTATIONER ÅRSTIDSVARIATIONER 

Stationerna ligger i Östergötland ca 20 km NV 
Linköping. Station 1-3 ligger norr om Motala Ström 
på granitberggrund. Alunskiffer och kalkstensberg
grund underlagrar stationerna 4-6. Bilaga 1:2-8 
(station 1-6) redovisar följande mätresultat i den 

mån mätningar förekommit: radonhalt, vattenkvot, 
grundvattennivå och marktemperatur . 
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SYMBOLER 

----0 Rör 0,5 m Kodak film 
n Mugg o,s m Kodak film 
0 Mugg 0,5 m Kodak film med toronmembran 
# Rör 0,5 m Emanometer 

RADON ( KBg/M3) 

SHTION 1 
LER,>. 

~ c!' 

OV OEC JAN 
1982 

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT N V 0 C JAN 
1983 

FEB MAR A R MAJ JUN 

VA tTENKVO T ( z) 
32 

0,5m 28 

2, 

20 

0,3m 16 

12 

8 

' 
NOV 0 C JAN F B MAR A R MAJ JUN JUL AUG 5 p OKT N V 0 C JAN F B MAR A R MAJ JUN 

0 

1982 1983 

MARK TEMPERATUR 
2 ( Cl 

OV OEC JAN FES MAR APA MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV OEC JAN FES MAR APA MAJ JUN 
1982 1983 
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SYMBOLER 

---4--- Rör 
----ö- Rör 

n Mugg 
0 Mugg 

Mugg• 
Mugg 

# Rör 
~ 

RADON ( KBQ / M31 

3 

2, 

GW-N!VA (CM U MTI 

0,5m 
0,3m 

10 ov D C JAN F B MAR A R 
1982 

MARKTEMPERA TUR 
2 I C I 

o,s 
0,9 
o,s 
o,s 
o,s 
0,5 
o,s 

MAJ 

MAJ 

m Kodak film 
m Kodak film 
m Kodak film 
m Kodak film med toronmembran 
m Terradex film 
m Terradex film med toronmembran 
m Emanometer 

,., 
n 

0 0 
n " 

JUN JUL AUG s p OKT N V D C JAN F B MAR 
1983 

JUN JUL AUG s p OKT N V D C JAN 
19B3 

F B MAR 

STATION 2 
SAND 

APA MAJ JUN 

VA TTENKVOT <%I 
20 

16 

12 

8 

0
A R MAJ J N 

OV OEC J AN FEB MAA APA MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APA MAJ JUN 
1982 1983 
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SYMBOLER 

--0- Rör 
:J:+ Rör 

0,5 
0,5 

m 
m 

Kodak film 
Emanometer 

RADON ( K8Q/M3) 

STATION 
GRU ND 

3 

DV D C JAN 
1982 

r~~KTEMPERATUR 
2 

DKT N V JUN 

JAN 
1982 

F B MAR A R MAJ JUN JUL AUG S P OKT NOV DEC JAN 
1983 

F B MAR A R ~AJ JUN 
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SYMBOLER 

-o- Rör 0, 5 m Kodak film 
n Mugg 0, 5 m Kodak film 
o Mugg 0 , 5 m Kodak film med toronmembran 
+t Rör 1 0, 5 m EmanometerRADON ( KBO I M3 l 
~ Rör 2 0, 5 m Emanometer 

16 

15 

STATION 4 
LERA 

12 

10 

13 

~ 

6 

4 

3 0 

0 I) 

" n 
n 

u il~ 
FEB MAA JUN JUL AUG s p OKT NOV 0 C JAN FEB MAA A A MAJ JUN 

1983 

VATTENKVOT (!) 

320,3 m 
0,5 m 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

N V OEC JAN F 8 MAA A A MAJ JUN JUL AUG OKT N V JANSEP OEC FEB MAA A A MAJ JUN1982 1983 

FES MAA APA MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAA APA MAJ JUN 
1983 
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RADON ( KBQ / M3 l 

SYMBOLER 

3 

-<> Rör 
n Mugg 
D Mugg 

Mugg• 
" Mugg 

=I+ Rör 

0 , 5 m 
0,5 m 
0 , 5 m 
0 , 5 m 
0 , 5 m 
0 , 5 m 

Kodak film 
Kodak film 
Kodak film med toronmembran 
Terradex film 
Terradex film med toronmembran 
Emanometer 

24 

I 
I 

I " 

STATION 5 

I 
n 

DEC 

GW-NIVA 

JAN F B 
1982 

< en u MT l 

MAR APR MAJ JUN JUL AUC s p DKT NDV DEC JAN 
1983 

FEB MAR APR MAJ JUN 

VATTENKVO T ( % ) 
40 

2 36 

32 

1 

10 

12 

15 

x----
GW 

0,3m 

0,3 m 

x--,.-"" GWO,Sm 
-X'-

28 

24 

20 

16 

12 

8 

0 C JAN 
1982 

FEB MAR APA MAJ JUN JUL AUG s p DKT N V DEC JAN 
1983 

F B MAA A R MA J JUN 

MAAKTEMPERATUA 
24 <C > 

JAN 
1982 

FEB MAA APR MAJ JUN JUL AU G SEP DKT NOV DEC JAN 
1983 

FES MAR APA MAJ JUN 
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RADON (KSQIM3l 

ST Al ION 5 

SYMBOLER SAND 

-+-Rör 0,3 m Kodak film 
-ft Rör 0,3 m Emanometer 

2, 

OV OEC JAN 
1982 

FES MAR APA MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV D C JAN 
1983 

FES MAA APA MAJ JUN 

RADON <KSQ I M3 l 

SYMBOLER 

--er- Rör 0 , 9 m Kodak film 

STATION 5 
SILT 

2, 

,ov OEC JAN FES OAR APA nAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FES nAR APR MAJ JUN 
19a2 1983 
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RADON <KBQIM3) 

SYMBOLER----
--<>-- Rör 

# Rör 
o,s m 
0 , 5 m 

Kodak film 
Emanometer 

6 

4 

3 

STATION 
GRUS 

6 

OV 0 C JAN F 
19B2 

MARKTEMPERA TUR 
24(CJ 

B MAR A R MAJ JUN JUL AUG s p OKT NOV 0 C JAN 
1983 

F B MAR APA MAJ JUN 

0 C JAN 
1982 

F B MAR A R MAJ JUN JUL AUG S P OKT N V O C JAN 
1983 

F 8 MAR APA MAJ JUN 
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METEOROLOGISK MÄTSTATION, MALMSLÄTT 

Den meteorologiska stationen är belägen 11 och 1 7 km 
SSO om mätstationerna för årstidsvariationer (radon) 
nr 4-6 respektive 1-3. 

SMH! MALMSLÄTT 

NEDfR90AD St/ÖDJUP (en)
3 lMMl 60 

LUFTTfMPERATUR l Cl 

FEB ~SR SPR MSJ JUN JUc SUG ~lP O~T ~ev DEC JAN F B MSA SPA MAJ JUN 
198) 

D C JM/ FfB ~SA SPA MSJ JUN JUL AUG ~[ P C'<T NOV 0 C JMI f B ~sA t\PR "1,\ J JUN
1982 19JJ 





BILAGA 2:1 

PERMEABILITETSMÄTNINGAR 

TEKNISK BESKRIVNING 

Marklådan är sammansvetsad av tunnplåt och försedd 

med flänsar som avgränsar den mätta ytan (0,5 m2 
). 

Lådan är försedd med lyfthandtag och fyra ut

gångar för snabbkoppling av slangar. 

Flödesmätningen är uppbyggd av två direktvisande 

flödesmätare. Luftflödet passerar genom ett ver

tikalt stående rör. Glasröret är svagt konat och 

i röret finns en kula. Kulan lyfts av luftström

men och kulans läge i röret står i proportion 

till flödet. Två flödesmätare parallellkopplades 

för att täcka in hela mätområdet. 

Luftpumpen består av en liten kolvpump kopplad till 

en elmotor. Maxkapacitet -300 1/h. 

Undertrycket mättes med vätskemanometrar. Mätområde 

0-140 kPa + 1 Pa. 

Radonkoncentrationen uppmättes med ett direktvisande 

instrument typ Bondar Clegg. Radonhaltig luft 

passerar en zinksulfidbehållare. Ett fotomulti

plikatorrör räknar sedan antalet sönderfall, 

radonkoncentrationen mäts under 10 min. Mätområ

det spänner mellan 1-1000 kBq/m 3 
, + 200 Bq/m 3 

• 

MÄTFÖRFARANDE 

Innan de egentliga mätningarna började gjordes två 

testmätningar, den ena i en mycket tät jordart (lera) 

och den andra i en genomsläpplig grusås. Testmätning

arnas huvudsyfte var att prova försöksutrustningens 

fältmässighet. Resultatet från testmätningarna visar 

tydligt på de två jordarternas olikheter när det 
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gäller genomsläppligheten. Mätsystemets täthet visar 

sig genom höga undertryck trots små luftuttag i leran 

(se Fig 1). 

Undertryck �
(Pa) �

I 
014 

Lera 

12 I 

I 
0 

10 

8 

6 

4 

2 Grus 
o---

Flöde <_f:> 

1 2 J 4 5 (l,/h) 

Fig 1. Mätresultaten från testmätningarna. 

Då utrustningen visade sig fungera tillfredsställande 

kunde mätprogrammet, som omfattade både permeabilitets

och radonhaltmätningar, utformas på ett lämpligt sätt. 

Utformningen av mätplatsen var identisk för alla mät

stationer, se Fig 2. Förutom de direkta mätningarna 

togs även jordprover för siktning och bestämning av 

vattenkvot. 



2:3 

0 X =�radonhalt, 
direktmätning 
(Bandar Clegg) 

0 =radonhalt 
långtidsmätning

5 m (Kodakfilm)[J] 
Lådan 

0 � 'f. 

Fig 2. 	 Mätuppställning, lådan för permeabilitetsmätningen om
ges av konventionella mätmetoder för bestämning av 
radonhalt. 

Marklådan grävdes ner ca 30 cm under markytan för att 

komma igenom det ytliga humusskiktet. I gropens botten 

stansades därefter ett fyrkantigt spår ut med en kraf

tig stålram. Innan lådans flänsar placerades i spåren 

fylldes dessa med tätande bentonit (se Fig 3). Tät 

ningar gjordes även runt lådan (se Fig 4). 

Fig 3 . Mätgrop med stansat spår som bentonitfyllts. 
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Fig 4 , 	 Lådan har p l acerats i sina förstansade spår . Bentonit
tätning pågår av lådans ytterkanter. 

Sedan slangarna anslutits till lådan gjordes täthets 

tester var efter den egentl iga mät proceduren kunde 

börja. Kontinuerliga uttag av jordluft gjordes med 

små un dertr yck. Det uttagbara flödet anpassades till 

undertrycket så att i n get l u ftuttag gjordes vid lägre 

undertryck än 5 Pa. Förutom flöden och undertryck 

registrerades även tiden , härigenom kunde det totala 

volymuttaget följas hela tiden. Mätningar av radon

koncentrationen gjordes för varje uttagna 100 liter 

eller tätare vid snabba förändringar av radonkoncen

trationen. Resultaten från radonkoncentration smätning

arna gav dels besked om när stora inläckage av atmo

sfärs l uft förekom och dels vilken högsta radonhalt 

jordarten kunde ge vid ett visst vo l ymuttag , den kon

tinuer l iga r adonhalten . 

Figur 5 visar hela försöksuppställningen där regi str e

ringsde l en i gynnsamma fall kunde placeras i bussen . 

För att underlätta fältundersökningarna byggdes r egi

streringsdelen in i en portabel låda, se Fig 6 . 
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Fig 5. 	 Försöksutrustningen för radon- och permeabilitetsmät
n i ngar i fält. I förgrunden syns marklådan och i 
bussen står registreringsutrustningen. 

Fig 6 . Regler- och registreringsutrustningen inbyggd i en 
låda. 
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Under tiden som permeabilitetsmätningarna fortgick 

grävdes koppar med Kodak-detektorer ner. Direktmät

ningar utfördes med nedslagen jordluftsond varur 

radonhaltig jordluft sögs ut för analys i emanometer 

(Bondar Clegg). 

Kodak-detektorerna satt nedgrävda på en halv meters 

djup under en treveckorsperiod. Etsning och utvärde

ring av filmerna har gjorts av SGI. 
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FöRSöKSRESULTAT FRÅJJ MÄTPLATS 1 

Jordar t : sandigt grus 

Radonhalt ; Rn , Rnk Undertryck(kBq/m 3 ) 
(Pa) 

e 12
B 

11 

20 10 

/ - -/"18_ 
c.i 0 9 

I 
/ H 8 

I 
? 

10 

I 

I / 
6 

5 

I 
4 

I 
I 

3 

I 2 

1 

100 200 � 300 400 500 600 ?00 
Uttagen luftvolym (l) 

4 1 1 1 4 � 4 4 4 ~--------------'*---*-----~-----~ �
Fl6de ~ (l/min) vid 0, 5 m2 area 

L:l = radonhaltsmätning med spårfilm typ Kodak 

8 = radonhaltsmätning med instrument typ Bond.ar Clegg 

= teoretisk radonhaltsuppbyggnad beräknad med ledning 
av Rn- halten i jord 

-<>- = undertryck som funktion av fl6de 

~ = radonhalt (Rnk) som funktion av uttagen luftvolym 
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FÖRSÖKSRESULTAT FRÄN MlTPLATS 2 

Jordart : lerig moig morän 

Radonhalt ; Rn , Rnk Undertryck
(kBq/m 3 ) (Pa) 

60 12 

11 

a 850 10 

----- --L:1- - -- 9 

40 EJ. � 8 

B 
'1 

30 � 6 

5 

4 

3 

10 2 

100 200 � 300 400 500 600 '100 
Uttagen luftvoZym (l) 

4 1 2 2 2 6 , 3 

Flöde~ (Z/min) vid 0, 5 m2 area 

B = radonhaltsmätning med spårfiZm typ Kodak 

8 = radonhaltsmätning med instrument typ Bondar Clegg 

= teoretisk radonhaltsuppbyggnad beräknad med ledning 
av Rn-halten i jord 

-0- = undertryck som funktion av flöde 
~ = radonhalt (Rnk) som funktion av uttagen luftvolym 
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FöRSöKSRESULTAT FRAN MÄTPLATS 3 �

Jordart : moränlera , upptorkad 

Radonhalt ; Rn , Rnk 
(kBq/m 3 ) 

120 �
El 

110 � 0 

100 / a/ 
90 I �

I �
80 �

8�?O l I 
I 


I

60 

I 

50 �

40 �

30 �

20 �

10 � 8 �

100 200 � 300 400 500 600 �
Uttagen luftvolym (l) �

2 2 1 1 1 2 2 4, ? �

Flöde~ (l/min) vid 0, 5 m2 area 

a � = radonhaltsmätning med spå:t>film typ Kodak �

= radonhaltsmätning med instrument typ Bondar Clegg �8 �
= teoretisk radonhaltsuppbyggnad beräknad med ledning 

av Rn- halten i jord 
-0- = undertryck som funktion av flöde 

~ = radonhalt (Rnk) som funktion av uttagen luftvolym 
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Undertr yck 
(Pa) 

12 �

11 �

10 �

9 �

8 �

? �

6 �

5 �

4 �

3 �

2 �

1 �

?00 
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F(JRSt:JKSRESULTAT FRÄN f.1/fTPLATS 4 

Jor dart : grus 

RadonfzaZt; Rn, Rnk Undertryck 
(kBq/m 3 ) (Pa) 

11 
0 

20 � A 10 

18 � 9 

16 � 8 

14 � 7 

12 � B 6 

10 ,,,_. -� 5 ,., 
/ � 48 

/ 

6 

! �
3 

4 � 2 

_,2 � 0 1 

100 200 � 300 400 500 600 700 
Uttagen ZuftvoZym (ZJ 

3, 4 3, 4 2 2 1 2 1 1 1 1 

FZ&le ~ (Z/min) vid 0, 5 m2 area 

8 = radonhaZtsmätning med instrument typ Bondar CZegg 

= � teo~etisk radonhaltsuppbyggnad beräknad med Zedning 
av Rn- haZten i jord 

-<>- = undertryck som funktion av fZöde 

-*- = radonhalt (Rnk) som funktion av uttagen ZuftvoZym 

Ä = radonhaltsuppgift från årstidsmätningar 
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FORSOKSRESULTAT FRAN f.f}fTPLATS 5 

Jordart : lera , upptorkad 

Radonhalt; Rn , Rnk 
(kBq/m 3 ) 

Undertryck �
(Pa)�

30 �
_J(' 

11/ 
/25 � 10

I 
I 9 

I
20 � 8 

I 
I 7 

15 � I 6 �

I �
I 5 �

10 4 

J 

5 2 

1 

100 200 300 400 500 600 700 800 

2 2 1 1 1 1 1 1 2 4, 8 

Flöde~ (l/min) vid 0, 5 m2 area 

= radonhaltsmätning med instrwnent typ Bondar Clegg 8 
= � teoretisk radonhaltsuppbyggnad beräknad med ledning 

av Rn- halten i jord 
-0-� = undertryck som funktion av flöde 

~	= radonhalt (Rnk) som funktion av uttagen tuftvolym 

A = � radonhaltsuppgift från årstidsmätningar 
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Radonhalt ; Rn , Rnk 
(kBq/m 3 ) 

/ 
/ 

100 � I �
I �

I �
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