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Fastighetsägare, namn BrfHvveln 129

Organisationsnummer 7 1641 7-g3gg

Adress Heleneborgsgatan 10 A

Postnummer 1r7 32

Ort Stockholm

Fakturaädress, om annan än ovan

Kontaktperson Håkan Larsson

E-post haakanJa@gmail.com

Telefon (inkl. riktnummer) / Telefon mobil 070-7 458414

Antal mätprotokoll $om bifogas I4

Ovrig information
Se sammanställning i separat bilaga.
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Fastighetsbeteckning och gatuadress

Fyll i fastighetens namn med tillhörande gatuadress/er på raderna nedan

Använd en rad per huskropp

Antal befintliga bostäder Grans kning av mätresultat

Totalt i hela
huskroppen

I direkt
markkontakt, utan

underliggande
källare*

Ar alla bostäder med direkt
markkontakt mätta?

Ar minst 20 % av övriga
bostäder mäfta?

Ja Nej Finns ej Ja Nej
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"med direkt markkontakt avses bostäder utan underliggande källare eller annat ventilerat utrymme
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Brf Hyveln L29 2A14-A5-05

Heleneborgsgatan 10

Håkan Larsson

Sarnmanställning Radon 2AL4

Anm 1: Lgh 1003 är belägen över källare.

Anm 2: Lgh B 1L01-LL04 är belägna över krypgrund, "torpargrund", med ventilation.

Anm 3: Övriga lägenheter är belägna från plan 1 och uppåt i båda trappuppgångarna.

Anm 4: Till bif rapporter för varje lägenhet bifogas endast en missiv - förtydliganden -
eftersom de är de samma för varje enskild lägenhetsrapport.

A-huset Uppdrags-
nummer

Årsmedelvärde
< Bq/m3 (kbml

B-huset Uppdrags-
numrner

Årsmedelvärde
< Bq/m3 {kbm}

A 1003

Ahlqvist
4386625 100 B 1101

Adolfsson
43866L2 60

A 1LA2
Hellner

4386613 4A B 1142
Nordqvist

4386621 40

A L2A2
Böttcher

43866ls 50 B 1103

Halld6n lsaksson

43866L4 30

A 1304
Johansson

4386623 100 B 1144
lsaksson

43866!7 30

A 1s0L
Dannemann

4386619 40 B 1201

Wickman
4386616 30

A 1601

Nilsson

4386624 30 B 1502

Ericsson

4386618 30

B 1504
Hammaren Busch

4386622 30

B 1603

Leander
$86624 30
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u.'DRAGSNUMMER MppoRTBLAD I(l) Håkanlarsson

4386625,1 Heleneborgsgatan l0A
RAppoRTEN uppRÄrrAD ursKRrFrsDAruM I 1732 Stockholm

20t4-05-26 2014-05-26

RAPPORT r mätning av radon råiät
i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium fuö"*

MATNINGEN UTFoRo ÄT

BrfHyveln 129

Beskrivning av mätningen
Miitningen åir utfiird med spårfitn med filter enligt metodbeskrivning utf?irdad av Strålsåikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-01-12- 2014-04-27 .

De ankom till Landauer Nordic och ftirbehandlades 2014-05-15. De mäffes 2014-05-22 -

Fastighetsdata fiir provningsplatsen
Mätplatsadress:
Ahlqvist
Heleneborgsgatan

Fasti ghets beteckn i n g:

Lägenhetsnummer: A1003
Byggnadstyp: Flerbostadshus

Husgrundstyp: Källare
Blåbetong: Nej

Byggnadsår: r925 Radonåtgärdsfiirhållande : Ej radonåtgärdad
Ventilationstyp: Mekanisk Franluft

Fastighetsdata har liimnats av Håkan Larsson
som också intygat att matanvisningarna följts.

U ppmätta radon gashalter
Detektor Rumsbeteckning
7192t7
7 19448

Rumstvp Plan

--
Sovrum Bottenplan
Vardagsrum Bottenplan

Mäwärde Bq/m3

100 +l- 20

100 +l- 20

Provningsresultat

Arsmedelvärde: 100 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen
Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3 (avser årsmedelvdrdet).

Lr-**.95.:.-..r-l-El:.599.*'.:5.:iq*JP.......
Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 0lg-56 88 80

Denna rapport får endast återges i sin helheq om inte udärdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se
föruäg sknfiigen godkänt annat. För mer informtion se taki&n. 75 | 38 Uppsala www.landauernordic.se

Radonhalten i bostaden varierar på grund av yåderlek och boendevanor,
årsmedelvdrdet har därtör antagits ha en osäkerhet av 40%.
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Mätmetod: Sluten spårfilm med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bost'ider
och på arbeaplatser. Detektorerna är tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas
diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondöttrarna sönderf'aller under utsändande av
alfastrålning. Då spårfilmen triffas av alfapartiklar uppstår spåri vilka förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan
i ett mikroskop för att bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bq/m3.
LANDAUER NORDIC är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utföra mätningar av radongashalten i inomhusluft
enf igt mätmetoderna Ärsmedelrrirdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande korttidsmätning (Rapidos, minst 7 dygn).

Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet.

U ppmätta radongashalter
För varje detektor anges placering och mäwärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen.
Mätosäkerheten anges med wå standardawikelser (95 % konfidensnivå). Ett vdrde på 100 t 20 Bq/m3 betyder att
radongashalten med stor sannolikhet ligger i intenallet 80 - 120 Bq/m3, med 100 Bq/m3 som det mest troliga värdet
Minsta detekterbara akwitet (MDA) fdr en långtidsmätning på 3 månader år 20 Bdm3 och för en korttidsmätning på

7 dygn är MDA 70 Bq/m3.

Arsmedelvärde
Ärsmedelvärdet för radongashalten i bostaden baseras på en medelvärdesberikning av de enskilda mäwärdena.
Årsmedelvärdet har av SSM antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek
och boendevanor: Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan awika från det berdknade. Sammantaget kan det sanna
årsmedelvärdet ra mellan 0 % och 4O % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta
innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intenrallet. Det beräknade årsmedel-
värdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och riktvärden
Bosäder (de angivna rikhlårdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m3 - Högsta radonhalt i befindiga bosrider och lokaler; som används för allmänna ändamål,

SOSFS |.999:.22 med ändring SOSFS 2OO4:6.

200 Bq/m3 - Högsta radonhalt i nya byggnader; BFS 20 | l:6 med ändringar t o m BFS 201 l:26, BBR 19.

Äråetsplotser
För underjordsarbete anges grlnsvärdet för radon som totalexponering under ett år och får inte överstiga
2, I x | 06 Bq h/m3 vid arbete under jord (årsarbetstid = | 600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruv-
arbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta värde motsvarar en exponering på ca 1300 Bq/m3,AFS 20 | l:18.

För annat underjordsarbete, som arbete i fårdigställda och inredda bergrum, berganlägqningr; lokaler och liknande, får
radonhalten under ett år inte överstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en expo-
nering på ca 400 Bq/m3,AFS 201 l:18.

För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, antes grCnsvärdet för radongas som totalexponering under
ett år och får inte överstiga 0,36 x 106 Bq h/m3, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde morcvarar en exponering på

ca 200 Bq/m3,AFS 20ll:18.

Resultat från korttidsmätn in g
På grund av radonhaltens naturliga variationer beriknas inget årsmedelvärde fdr rådgivande korttidsmätningar. Medel-
värdet av radonhalten vid en korttidsmätning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jämförelser i de flesta fall visat sig
stimma väl överens med medelvärdet vid en långtidsmätning Enskilda mätningar har dock visat på stora skillnader rrarför
en långtidsmätning alltid rekommenderas. Mätning utanför eldningssäsongen kan enbart räknas som indikationsmätning
eftersom den högre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte är representativa för hela året.

Gammamätning
Uppgifter rörande förekomst av blå lättbetong i byggnadsmaterialet har lämnats av den som ansvarat för utplaceringen av
detekorerna.

Signering av rapporten
Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mätningen utförts enligt SSM:s

metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav.Vid elekronisk signering måste den analysansvarite ange ett person-
ligt lösenord vid varje signeringstillfille. På rapporten {inns även angivet om den person som placerat ut detektorerna
intygat att LANDAUER NORDICS anvisning följts.

Atgärder mot radon
lbland kan enkla åtgärder vara tillrickliga. Beroende på kållan till radonförekomsten, marken eller byggnadsmaterialet
blå lättbetong, kan åtgärderna vara olika. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor kan ge råd.

Saneringsbidrag
Statligt bidrag för radonsanering kan utgå om årsmedelvärdet är högre än 200 Bq/m3. Ansökan om bidrag kan göras
hos länssryrelsen.

Ytterligare information kring radon och radonets häsorisker
Se www.stralsakerhetsmyndigheten.se, www.radonguiden.se samt www.boverket.se. Broschyrer och faktablad kan

best'iflas från Strålsäkerhetsmyndigheten, tel A8-799 40 00, samt från Boverket, tel 0455-35 30 00.
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