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MATPROTOKOLL
över långtidsmätning av radongaskoncentrationen inomhus,
enligt mätsystem med spåffilm radongäsmätare , samt
Gammastrålmätning med Geigermätare, i flerfamilj hyreshus.
Handläggare är Rolf Dahlquist" Mätningens period 63 dagar.
år 2009.
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TIONSUPPGI
Typ av venlilation i fastigheten: el. till o frånluftsventilation med
Luftomsättningen (ejuppmätt) betecknas som: mycket bra

A.
B.
C.

- Mätning av Radongas
- Mätning av Radongas
-

med E-Perm radongasmätare,

värmeåtervinning

för rådgivande
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korttidsmätntng.

med spårfilm och bedömning av årsmedelvärde. Metod

SSI 94-05 nr

1

Analys av spårfilrnen utföres av MRM i Luleå - ackrediterad av Swedac
Mätning av Gammastrålning - joniserande radioaktiv strålning - för bedömning av varifrån
Radonet kommer i byggnader.
Metod beskrivnin gar enligt Statens Strålskyddsinstitut.
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max 200 Bq/m3 Radongas
Gränsvärden för Radon: för samtliga typer av fastigheter
.
Tala gäma med oss om åtgärder sanering, Vi har ideär, kunskap och erfarenhet. Vi ger råd och tips,
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1,0 mikroröntgen pr timme = 0,01 mikrosievert prtimme. ( 1,0 pR/h = 0,01 pSv/h)

Mätresultat radongaskoncentration sammanfaffninq
Arsmedelvärdet
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Ovan angivna årsmedelvärde är mycket lägre än SSls föreskrivna gränsvärden.
Fördelning av radonhalten inne
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i fastigheten:

-20 Bq/m3 radongas kommer från byggnadsmaterialet

ÖvRIc*

Bq/m3 radongas kommer från annat håll = marken
UPPLYSNINGAR:
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15
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RADOI{ O VÄRTIEKONTROLLEH
Tel 08 -750 99 32,
Mobil 07A8 37 A447.

genom mät och analysansvarig Rolf Dahlquist.

*Bq/m3 utläses: Becquerel pr. kubikmeter lufr.

** uSvlh

utläses Mikrosievert pr. timme.

Anm, För att ovanstående mätning har genomförts på ett konekt sätl, svarar den mät o analysansvarige, som är SSIutbildad, Radon o Värmekontrollen Rolf Dahlquist reserverar sig för allt ekonomiskt ansvar med anledning av
mälning och utfärdat mätprotokoll.

