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FöRORD 

Projektet påbörjades under andra hälften av 1982 med anslag 

från STU och skulle ha slutrapporterats 83-12-31. Projektet 

har blivit försenat. 

Fältmätningarna med den föreslagna mätanordningen visade sig 

ej ge den förbättring i mättekniken som vi väntat oss. Under 

tiden hade andra metoder att bedöma markens radonproducerande 
förmåga börjat utvecklas på SGI. Dessa gav andra infallsvink

lar på problemet att bestämma eller mäta markens radonhalt. 

Det bedömdes därför lämpligt att vänta med slutrapporteringen 

av detta projekt tills ytterligare kunskap inhämtats. 

Radonsonden bedöms inte innebära någon förbättrad mätteknik. 
Därför görs sammanfattningen fyllig för att ensam kunna ge 

tillräcklig information om projektresultaten. Rapporten inne

håller också en enkel, utförlig rapportdel samt fem bilagor. 

Linköping i augusti 1984 

Per Ahlberg Alf Lindmark 
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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND 

Talrika mätningar i Sverige har visat att markproducerat radon 
är den främsta och allvarligaste källan till höga radondotter
halter i boendemiljön. Det är därför angeläget att finna enkla 
och tillförlitliga metoder att mäta radonhalten i mark. Uppgif
ter om markradonhalten behövs dels för att föreslå motåtgärder 
i befintlig bebyggelse och dels för att bedöma radonrisken vid 
nybebyggelse. 

2 BEFINTLIGA MÄTMETODER 

Markradonhalten mäts i dag i huvudsak enligt två principer, 
dels genom momentanmätning och dels genom långtidsmätning. 

Vid momentanmätning suger man upp markluft ur förborrade hål. 
Luften får sedan passera en detektor som ger ett mätvärde rela
terat till radonhalten, se vidare metodbeskrivningen i Bilaga 
1A. 

Momentanmätningar kan utföras snabbt och ger därigenom ett 
billigt mätförfarande. Metoden ger emellertid stor spridning 
i mätresultaten, vilket kan bero på brister i mätmetoden 
eller - kanske i första hand - på grund av markradonhaltens 
variation med tiden. 

Vid långtidsmätning placeras en detektor i marken under viss 
tid. Detektorn kan utgöras av antingen alfastrålningskänslig 
film (radonfilm) eller behållare med aktiverat kol (ROAC
metoden). Efter expositionen i marken utvärderas radonhalten, 
se vidare metodbeskrivningen i Bilaga 1B och 1C. 

Långtidsmätning har den fördelen att den till viss del utjäm
nar variationer i radonhalten med tiden. Ti11 metodensnack
delar kan räknas: 

• okänd inverkan av markfukt 
• spridning i mätresultaten vid upprepad mätning på samma 

plats 
• relativt stora kostnader för installation och upptagning 

av detektorn. 

3 FöRSLAG TILL FöRBÄTTRING 

Den föreslagna metoden använder sig fortfarande av alfastrål
ningskänslig film men appliceringen i marken skiljer sig väsent
ligt från 11 koppmetoden 11 

• Mätanordningen består i princip av ett 
rör som drivs ner i marken till önskat mätdjup samt en behåll
are för alfastrålningskänslig film (radonsond, se Fig 1). 
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Fig 1. Principutförande - Radonsond 2. 

Spetsen på röret är försedd med en skruvanordning dels för att 
underlätta neddrivningen och dels för att försvåra oönskad 
upptagning. Ovanför spetsen finns fyra vinklade hål för att 
släppa in radongas på den aktuella mätnivån. Den inläckande 
gasens koncentration fördelar sig i röret och slutligen även 
upp till behållaren med den alfastrålningskänsliga filmen. 
Eftersom röret är tätt upptill sker gastransporten med diffu
sion. 

SYFTE OCH GENOMFöRANDE 

Utredningen har haft som mål: 

att ta fram lämpliga dimensioner för radonsonden (filmhållare 
och rör) 

att ta tillvara långtidsmätningens fördelar och i görlig mån 
undvika dess nackdelar 

att föreslå mätförfarande vid användning av radonsonden 

att föreslå hur mätresultaten skall tolkas med avseende på 
markens radonfarlighet. 

Jämfört med nuvarande metoder förväntades dessutom följande för
delar: 

• Liten störning av markens naturliga förhållanden i prov
punkten, ofrivilliga luftväxlingar minimeras. 

• Fukt på radonfilmen kan undvikas. 
• Genom att byta film i mätbehållaren kan upprepade mätningar 

göras utan att störa jordlagren. 
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• Automatisk toronavskiljning. 

• Utrustning för momentanmätning av markradonhalten kan anslutas 
till mätsonden. 

• Lägre kostnader för fältarbeten. 

Arbetet inleddes med kalibreringsmätningar i laboratorium för 
att få fram lämpliga dimensioner för radonsonden. Undersökningar 
av sondens funktion har sedan gjorts stegvis med början under 
kontrollerade betingelser i laboratoriemiljö. Fältmätningar har 
därefter genomförts för att bedöma radonsondens egenskaper i jäm
förelse med andra mätsätt. 

5 RESULTAT 

5.1 Sonddimensioner 

Efter inledande försök tillverkades en prototyp med dimensioner 
enligt Bilaga 5:2 och rörlängderna 0,3/0,5/0,9 m. Rören var i 
nederdelen försedda med ca 35 cm långa sandfilter med avsikt att 
förhindra igensättning och förbättra toronavskiljningen. Strål
skyddstjänst AB utförde kalibreringsmätningar för bestämning av 
verkningsgrad och diffusionshastighet. Försök och resultat be
skrivs närmare i Bilaga 2. 

Resultaten visar 

att filmhållarens verkningsgrad eller effektivitet för olika rör
längder varierade mellan 50-40% 

att filmhållarens dimensioner är tillräckliga från optimerings
synpunkt 

att diffusionshastighet och toronavskiljning är tillfredsställ
ande för samtliga rörlängder 

att sandfilter ej behövs för toronavskiljning. 

5.2 Funktionsprov i laboratoriemiljö 

För de fortsatta laboratorie- och fältförsöken på SGI valdes 
sondrörslängden 0,5 m, vilket av praktiska skäl överensstämde 
med önskat mätdjup. För undersökningarna tillverkades ytterli
gare 15 mätanordningar (filmhållare med 0,5 m rör). Rören för
sågs ej med sandfilter. 

Kalibreringsförsök utfördes i SGI radonkammare, se Fig 2. För
söken gjordes i flera omgångar för att finna individuella 
kalibreringskonstanter, eftersom det var tänkbart med vissa 
skillnader mellan de olika mätanordningarna. Kalibreringen ut
fördes gentemot vanliga radondetektorer typ Track~Etch och 
Kodak (radonfilm i muggar). Radonhalten i kammaren kontrolle
rades också med emanometer. Mätresultaten redovisas i Bilaga 3. 
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GENOMFÖRINGAR 

GALLER FÖR UT
PLACERING AV 

RÖD FYR -t----- 6"'-+--+--::::::.~:::t=:t::=:.~~--- MUGGAR 

Fig 2. Principskiss av SGI radonkammare. 
Data: radonavgivande mtrl = 38 l rödfyr 

fri luftvolym = 200 l 
radonhalt= ca 12.000 Bq/m 3 

Radonsondens förmåga att avskilja toron kontrollerades också 
genom jämförande försök i ett toronrikt grusmaterial. 

Resultaten visar 

att medeleffektiviteten för 11 radonsonder var 56% (effektivi
tet= mätt/verklig radonhalt) 

att spridningen i resultaten (beräknad som standardavvikelse) 
var 16%, vilket är jämförbart med vanliga filmmätningar i 
muggar 

att radonsonden genom sin geometri är toronavskiljande . 

Resultaten redovisqs utförligare i rapporten. 

5.3 Fältmätningar 

För att undersöka radonsondens funktion och mätnoggrannhet i 
fält genomfördes jämförande mätningar på fyra olika lokaler med 
varierande geologiska förhållanden. Lokalerna hade använts för 
tidigare radonundersökningar och var kända med avseende på geo
logi, jordarter och radonhalter. Mätmetoder, mätuppställning, 
förekommande jordarter och primärresultat redovisas i Bilaga 4. 
Ytterligare uppgifter om provplatserna lämnas i rapporten. 

De uppmätta radonhalterna på respektive station har sammanställts 
i Tabell 2 och Fig 5 i rapporten. Resultaten kan bara jämföras 
inom respektive station. Skillnaderna i mätvärden är stora lik
som beräknade standardavvikelser. Även efter korrigering med 
individuella effektivitetskonstanter för radonsonderna (från 
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laboratorieförsöken) erhölls inte någon förbättring i mätresul
tatens spridning, se följande tabell. 

TABELL 

Mätresultat med Radonsond 2 före och efter korrigering med 
individuella kalibreringskonstanter. Medeltal och standardav
vikelser i markradonhalt (kBq/m 3 

). 

Mätstation Generell kalibrering Individuell kalibrering 

X s s% X s s% 

1 5, 77 1 , 29 22 5,96 1 , 29 22 
2 48,4 16,6 34 50,2 18,6 37 
3 
4 11 , 9 5,3 44 12,3 5,8 47 

Resultaten visar 

att de undersökta metoderna ger stora skillnader i mätvärden 

att metoderna ger mätvärden med stor spridning, standardavvikel
ser på 30-50% är vanliga 

att skillnader och spridningsmått blir särskilt stora vid mät
n i n g i 1erj ord 

att radonsonden mäter lika bra eller lika dåligt som övriga 
provade lång- eller korttidsregistrerande metoder (radon
detektorer i muggar respektive emanometer) 

att markfukt inte fälls ut på den alfastrålningskänsliga filmen. 

5.4 Erfarenheter från användning i fält 

Tidsåtgången för installation och upptagning av radonsonden blir 
betydligt lägre än för motsvarande arbeten vid mätning med radon
film i muggar. Men å andra sidan krävs något mer utrustning i 
fält vid användning av radonsonden. Skillnaderna i tidsåtgång 
och kostnader bedöms inte vara avgörande för val av metod. 

Vid upprepade radonhaltsmätningar i samma punkt är radonsonden 
överlägsen de andra metoderna. Fördelarna ligger i både lägre 
kostnad och högre kvalitet. För en förnyad mätning byts bara 
hylsan med radonfilm. Tidsåtgången är liten samtidigt som för
hållandena i marken inte störs. Emanometer för momentanmätning 
av radonhalten kan enkelt kopplas till radonsonden. 

6 SLUTSATSER 

Följande slutsatser kan dras av resultaten. 

• Mätanordningens geometri (filmhållare med 0,5 m rörlängd) 
är tillfredsställande utformad för god effektivitet och 
toronavskiljning vid mätning. 

• Mätanordningen fungerar tillfredsställande under kontrolle
rade betingelser i laboratoriemiljö vad avser mätresultaten 
och deras spridning. 
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• Jämfört med andra långtidsregistrerande metoder (detektorer 
som grävs ner och tas upp efter viss tid) uppnås vissa tids
och kostnadsvinster vid användning av radonsonden. Vinsterna 
blir särskilt stora vid upprepade mätningar i samma punkt. 

• Radonsonden skyddar den alfastrålningskänsliga filmen mot 
markfukt. 

• Vid praktisk mätning i fält ger radonsonden lika bra eller 
lika dåliga mätvärden som övriga lång- eller korttidsregi
strerande metoder som används i dag. Metoderna ger överlag 
stora skillnader och stor spridning i mätvärdena. 

Även om radonsonden som sådan fungerar tillfredsställande upp
fyller den inte målsättningen om en förbättrad teknik att mäta 
radonhalten i marken. Mätfelen är allt för stora. 

Utredningen har visat att mätfelen till minst 50% är markbe
tingade. Andra mätningar över längre tid på samma mätplats visar 
betydande variationer i markens radonhalt. Skillnader på 100-
300% är inte ovanliga på en och samma mätplats men vid olika 
årstider (vinter undantagen), se Lindmark &Rosen (1984). 

Eftersom mängderna av radonets moderprodukter uran och radium 
är konstanta under så korta tidsrymder måste andra parametrar 
styra radonproduktionens storlek. Den enda parameter som påtag
ligt varierar med årstiderna, förutom temperatur, är markens 
fuktighet (vattenkvot). För att studera vattenkvotens inverkan 
på radonproduktionen (exhalationen) gjordes försök med olika 
jordarter inneslutna i glasbehållare. Försöken utfördes i SGI:s 
laboratorium i Linköping och har rapporterats av Lindmark & 
Rosen (1984). Dessa och andra försök visade att radonproduk
tionen i och radonavgången från marken är beroende av jordlag
rens vattenkvot och permeabilitet för gas. Dessa förhållanden 
var ej påvisade när detta projekt sattes igång. 

Utvecklingsmöjligheterna för exhalationsmätningar bedöms som 
goda och sådana mätningar kan i en nära framtid ge en betyd
ligt bättre bild av jordlagrens radonaktivitet utan kostnads
ökningar för undersökningsförfarandet. Det bedöms därför inte 
meningsfullt i dagsläget med försök att vidareutveckla och för
bättra radonsonden. 

REFERENS 

Lindmark, A &Rosen, B, 1984, Radon i jord. Exhalation-vatten
kvot. Arstidsvariationer. Permeabilitet. (Statens geotekniska 
institut) Rapport No 24, Linköping. 
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INLEDNING 

1. 1 Bakgrund 

Höga radondotterhalter i bostäder orsakas både av byggnadsmate
rial med högt alunskifferinnehåll och radon från mark. 

Genom att mäta markens radonhalt samt ta hänsyn till jordartens 
genomsläpplighet kan en radonriskbedömning av marken göras. Efter
som det är av största vikt att haltmätningarna kan göras med god 
noggrannhet pågår ständigt arbeten med att förbättra mätmetodiken. 

Mätning av radonhalten i jorden kan i dag göras både momentant 
och med långtidsregistrerande detektorer. 

Vid momentanmätning suger man upp markluft ur förborrade hål. 
Luften passerar sedan en detektor bestående av en zinksulfid
scintillator kopplad till en fotomultiplikator. Alfapartiklar, 
som ger upphov till ljuspulser när de träffar zinksulfidytan, om
vandlas i instrumentet till en mätbar laddningsmängd. Se även 
Bilaga 1A med SGI:s interna metodanvisningar för markradonmät
ningar med emanometer. 

Momentanmätningarnas stora fördel ligger i det snabba och däri
genom billiga mätförfarandet. 

Vid långtidsmätningar av radonhalten låter man en detektor sitta 
nedgrävd i marken 1-4 veckor. Mätdjupet varierar från användare 
till användare. SGI mäter i allmänhet på 0,5 m djup under mark
ytan. Detektorerna kan utgöras av spårfilm eller aktivt kol, 
jfr Bilaga 1B och 1C. Den alfastrålningskänsliga filmen sitter 
fasttejpad i botten av en plastbägare (se Fig 1). Alfapartiklar, 
dvs heliumkärnor, åstadkommer hål i ytskiktet av spårfilmen. 
Utvärderingen görs på laboratorium, där filmen etsas och utvär
deras i mikroskop. 
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Fig 1. Detektorer för mätning av markens radonhalt med spår
film (enligt Terradex system). 

Detta mätförfarande är inte lika känsligt som momentanmätning 
för dygnsvariationer i lufttryck, nederbörd vind etc. Mätmetoder 
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1.2 Projektets syfte 

Huvudsyftet har varit att förbättra mätmetodiken vid markmätning
ar genom användande av en ny typ av mätanordning, radonsond 2 
(Rn Sond II). I första hand har förbättringarna syftat till att 
minska spridningen i mätresultaten. Osäkerhet råder om hur stor 
del av spridningen som orsakas av mätutrustningen respektive mar
ken. Metodförbättringar i form av lägre mätkostnader har givits 
en lägre prioritet. 

Utredningen har haft som mål: 

att ta fram lämpliga dimensioner för radonsonden (filmhållare 
och rör) 

att ta tillvara långtidsmätningens fördelar och i görlig mån 
undvika dess nackdelar 

att föreslå mätförfarande vid användning av radonsonden 

att föreslå hur mätresultaten skall tolkas med avseende på 
markens radonfarlighet. 

Jämfört med nuvarande metoder förväntades dessutom följande för
delar: 

• Liten störning av markens naturliga förhållanden i prov
punkten, ofrivilliga luftväxlingar minimeras. 

• Fukt på radonfilmen kan undvikas. 
• Genom att byta film i mätbehållaren kan upprepade mätningar 

göras utan att störa jordlagren. 

• Automatisk toronavskiljning. 
• Utrustning för momentanmätning av markradonhalten kan anslutas 

till mätsonden. 

• Lägre kostnader för fältarbeten. 

1.3 Genomförande 

Det inledande skedet har bestått i arbeten med att ta fram ett 
lämpligt utseende för mätanordningen. Undersökningarna av sondens 
funktion har sedan gjorts stegvis med början under kontrollerade 
betingelser i laboratoriemiljö. Fältmätningar har därefter genom
förts för att bedöma sondens egenskaper i jämförelse med andra 
mätsätt. 

Den nya mätanordningen består av ett rör och en behållare för 
alfastrålningskänslig film (se Bilaga 5). Rörets spets är försedd 
med en skruvanordning som dels underlättar neddrivningen och dels 
försvårar oönskad upptagning. Fyra vinklade hål släpper in radon
gas på önskad mätnivå. Den inläckande gasen fördelar sig i röret 
och slutligen även upp till behållaren med den alfastrålningskäns
liga filmen. Då röret är tätt upptill sker gastransporten med 
diffusion. 
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Undersökningen har uppdelats i två etapper: 

, kalibreringar i laboratorium 
, kalibreringar i fält. 

2 KALIBRERINGAR I LABORATORIUM 

2.1 Syfte 

Syftet har dels varit att finna lämpliga dimensioner för mätan
ordningen och dels bestämma effektivitet och spridning för valda 
dimensioner. 

Laboratorieförsöken har både utförts av SGI i Linköping och hos 
Strålskyddstjänst AB i Ronneby. Mätanordningens dimensioner, dvs 
rörets längd, styrs av önskemål om: 

, hög effektivitet och liten spridning 
, minsta mätdjup i marken (ca 3 dm) 
, största mätdjup i marken som begränsas av möjligheten att 

driva ner röret. 

Då önskat mätdjup av praktiska skäl är ca 0,5 m tillverkades rör 
med längderna 0,3, 0,5 och 0,9 m för kontroll av effektiviteten. 
Sonderna som tillverkades av SGI försågs med ca 35 cm långa sand
filter i rörets nederdel. Filtrens uppgift var i första hand att 
förhindra att rören igensätts vid neddrivningen i marken. Samti
digt får man en förbättrad toronavskiljning, men detta avsågs 
vara av underordnad betydelse. 

2.2 Kalibreringar utförda av Strålskyddstjänst AB 

De tre sonderna lämnades till Strålskyddstjänst AB för uppmätning 
av effektivitet och diffusionshastighet. Dessa försök är närmare 
beskrivna i Bilaga 2. 

Resultatet från mätningarna visar att både effektivitet, diffu
sionshastighet och toronavskiljning är tillfredsställande för 
samtliga rörlängder. 

För de fortsatta laboratorieförsöken på SGI och fältförsöken 
valdes därför sondrörslängden 0,5 m, som uppfyllde kraven på 
praktiskt mätdjup. För dessa undersökningar tillverkades ytter
ligare sondrör (15 st). Sandfilter göts emellertid inte in i 
rören då den effektivitetsminskning dessa sannolikt orsakar 
inte uppvägs av nyttan. 

2.3 Kalibreringar utförda på SGI 

Kalibreringsförsöken i SGI:s laboratorium syftade till att be
stämma effektiviteten hos de nytillverkade rören (utan sand
filter). Då individskillnader var tänkbara har flera kalibre
ringsomgångar gjorts för att finna individuella kalibreringskon
stanter. Kalibreringarna har genomförts i SGI:s radonkammare 
(se Fig 2). 
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GENOMFÖRINGAR 

GALLER FÖR UT -

PLACERING AV 

MUGGAR 

Fig 2. Principskiss av SGI radonkammare. 
Data: radonavgivande mtrl = 38 l rödfyr 

fri luftvolym = 200 l 
radonhalt= ca 12.000 Bq/m 3 

Radonhaltens uppbyggnad som funktion av tiden framgår av Fig 3. 

RADONHALT 
k Bq /m 3 

15 

10 

5 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig 3. Radonhaltens uppbyggnad i radonkammaren som funktion 
av tiden. 

Sonder kalibrerades i radonkammaren tillsammans med konventio
nella radondetektorer .typ Track-Etch och Kodak LR 115 typ 2. 
Radonhaltens uppbyggnad i kammaren kontrollerades med emanometer 
Bandar Clegg typ RE 279 under kalibreringsperioden. Resultaten 
redovisas i Bilaga 3. Den genomsnittliga kalibreringstiden för 
de fyra omgångarna var 11 dygn. 

De två viktigaste mätegenskaperna är dels förmågan att återge 
rätt nivå och dels spridningens omfattning. Justeringar till 
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rätt värde kan relativt enkelt göras om mätanordningens effekti
vitet är känd. Liknande justeringar är vanliga och innebär inte 
några besvär i den fortsatta verksamheten. Spridning av slump
mässig karaktär belastar mätresultaten med en större eller mindre 
onoggrannhet. Det spridningsmått som här används är standardav
vikelsen (s). Rörens medeleffektivitet var 56%, dvs något högre 
än vad som uppmätts av Strålskyddstjänst AB. Orsaken kan vara 
avsaknaden av sandfilter, vilket rimligtvis borde resultera i 
en förbättring av effektiviteten. Fortsättningsvis används kali
breringsfaktorn Fr = 1/0,56 = 1,77. Standardavvikelsen var 16% 
vilket är jämförtbart med konventionella filmmätningar i muggar. 
De konventionella filmmätningarna har delats i två grupper, med 
eller utan toronmembran. För filmer utan membran var standard
avvikelsen ca 10% medan muggar med toronmembran hamnade runt 
20%. 

De förhållandevis låga diffusionshastigheter som uppmättes av 
Strålskyddstjänst innebär att Rn Sond II genom sin geometri är 
toronavskiljande. För att belägga detta utfördes ett enkelt 
praktiskt försök på SGI. 

I en grusficka med toronrikt grus placerades ett antal Rn Sond II 
samt konventionella muggar med och utan membran. Mängden toron 
ges av skillnaden i resultat mellan muggar med och utan toron
membran. Försöken visar att aktiviteten (toron + radon) var ca 
3,8 kBq/m 3 mätt med filmer i muggar utan toronmembran. De muggar 
som försetts med membran visade 1,1 kBq/m 3 , vilket utgör radonets 
bidrag då toronet avskilts. Rn Sond II i samma miljö gav aktivi
teten 0,9 kBq/m 3 , dvs toronet avskiljs effektivt i rören. 

2.4 Sammanfattning av kalibreringsresultaten från labora-
tor1etestningarna 

De utförda kalibreringarna i laboratorium visar att Rn Sond II 
uppvisar likartad effektivitet och standardavvikelse som alfa
strålningskänsliga filmer i muggar med toronmembran. Den toron
avskiljande förmågan visade sig också vara god. 

3 JÄMFöRANDE MÄTNINGAR I FÄLT 

3. 1 Syfte 

Då miljön i fält skiljer sig avsevärt från laboratoriemiljön är 
det viktigt att kontrollera att ingen fältfaktor förändrar tidi
gare antagande. Fukten i markluften är kanske den viktigaste av 
dessa tänkbara störningskällor. Man vet att filmer i muggar som 
utsätts för fukt reduceras i sin effektivitet. 

Olikheterna när det gäller markpåverkan vid mätförfarande för 
muggar i gropar och nedslagna rör typ Rn Sond II var också av 
intresse att studera. 

Jordartsberoende skillnader undersöktes genom att fältmätningarna 
företogs i så olika jordarter somt ex lerig morän - stenigt 
grus. 
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3.2 Genomförande 

Fyra lokaler med sedan tidigare kända förhållanden - geologi, 
jordarter och radonhalter - valdes ut för försöken. Stationerna 
ligger några mil norr om Linköpings centrum (se Tabell 1). 

Tabe 11 1. 

Station 
(nr) 

Berggrund Jordart Tidigare uppmätta 
radonhalter (kBq/m 3 

) 

mätdjup 0,5 m 

granit grus 1 0 

2 ka 1ksten, sandigt grus 25 
alunskiffer 

3 _11_ lera 100-200 

4 _11_ stenigt grus 5-20 

Varje mätstation har varit instrumenterad med följande utrust
ning: 

Antal Symbol 

- Rn Sond II, radonmätning med alfa 5 0 
strålningskänslig film typ Kodak. 

- Direktmätningarna utfördes i dessa 
rör, emanometer typ Bondar Clegg 2 X 5 0 
RE 279 

- Muggmätning, Kodakfilmer med toron 4 K 
membran • 

- Muggmätning, Track Etch-filmer med 4 ■ T
membran 

Vid valet av avstånd mellan de olika mätpunkterna måste en kom
promiss göras mellan följande två villkor. Små avstånd mellan 
mätpunkterna minskar risken för stora avvikelser i radonhalten 
i marken, alla mätare mäter under likartade förhållanden. Allt
för små avstånd kan å andra sidan medföra att mätpunkterna stör 
varandra. 

Den mätuppställning som valdes framgår av Fig 4. 
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5m SYMBOLER 

T 
0 ■ K 0 ■ 

T 
TRACK ETCH (MUGGMÄTN.) 

■ K KODAK (MUGGMÄTN.) 

T T 0 • Rn SOND II 
111 K 0 ■ K F •

0 EMANOMETERMÄTN. 
E. • ( FÖRE OCH EFTER ) 

T 
0 111 K 0 

Fig 4. Arrangemang av mätpunkterna vid fältmätningar. Se även 
beskrivning i Bilaga 4. 

3.3 Resultat fältförsök 

De uppmätta radonhalternas fördelning i plan samt vattenkvoter 
redovisas i Bilaga 4. I Tabell 2 och Fig 5 har en sammanställ
ning gjorts av uppmätta radonhalter i respektive station. Från 
laboratoriekalibreringarna på SGI har individuella effektivitets
konstanter tagits fram för Rn Sond II rören. Tanken har varit 
att kunna minska spridningen. 

Vid insättning av de individuella effektivitetskonstanterna i 
fältresultaten erhölls emellertid inte någon förbättring när det 
gäller mätresultatens standardavvikelser (se Tabell 3). 
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Tabell 2. Sammanställning av resultat för mätta radonhalter i fält. Medeltal och standardavvikelser i 
radonhalt (kBq/m 3 

). 

Mätanordning Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 
X s s% X s s% X s s% X s s% 

A Emanometer (ned) 4,4 2,5 57 38,4 13, 8 36 4,4 5,9 135 3,2 2,9 89 

B Emanometer (upp) - - - 56, 1 7,0 13 24,4 12,4 51 13,4 4,6 34 

C Rn Sond II 5,8 1 , 3 22 48,4 16,6 34 49,4 51 ,8 105 11 , 9 5,3 44 
(Kodak) 

D Mugg (Kodak) 3,0 0 ,6. 19 60,3 19, 1 32 26,9 19, 1 59 8, 1 2 ,3 29 

E Mugg 3, 1 1 , 7 55 76,2 20,2 27 60,8 18, 5 30 12 ,6 4,4 35 
(Track Etch) 

Markegenskaper 

Vattenkvot w % 5,1 nedsättning 7,5 nedsättning 28,5 nedsättning 29,8 nedsättning 

_11_ 7,6 upptagning 12,5 upptagning mkt blött upptagn. 26,0 upptagning 

Jordart grusig sand sandigt grus lera grus, sten 

Exponerings tid 14 dygn 25 dygn 25 dygn 15 dygn 
för C, D och E 

0-, 
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Fig 5. Grafisk presentation av mätta radonhalter (kBq/m 3 
) 0ch spridningsmått i respektive station vid 

fältmätning. 
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Tabe 11 3. Mätresultat med Radonsond 2 före och efter korrigering 
med individuella kalibreringskonstanter. Medeltal och 
standardavvikelser i markradonhalt (kBq/m 3 ). 

Mätstation Generell kalibrering 
-
X s s% 

Ind i vi due 11 kalibrering 
-X s s% 

5, 77 1 ,29 22 5, 96 1 ,29 22 

2 48,4 16,6 34 50,2 18,6 37 

3 
4 11 , 9 5,3 44 12,3 5,8 47 

3.4 Resultatanalys 

Allmänt gäller att de undersökta metoderna producerar mätvärden 
med stor spridning, 30-50% i standardavvikelse från metodens medel
värde är vad man kan räkna med vid fältmätningar. Av den totala 
spridningen bidrar mättekniska fel och mätfel orsakade av fält
faktorer med ungefär lika stora delar. Direktmätningarna som gjor
des med Rn Sond II rören både vid nedsättning och upptagning av 
rören uppvisar stora skillnader mellan första och andra gången. 
Radonhalten ökade genomsnittligt 3,7 ggr från det första till det 
andra direktmättillfället. Spridningen förbättrades dock vid den 
senare mätningen, från 87% till 33%. 

Rn Sond II är vid en jämförelse med de båda andra långtidsmätarna, 
muggar med Kodak eller Track Etch detektorer, likvärda både när 
det gäller haltbestämning och spridning. Spridningen i friktions
jordar (sand, grus) är 30-40% och i kohesionsjorden >100%. Den 
stora spridningen i täta jordar beror troligtvis på dessa jordars 
struktur med torksprickor kring relativt homogena lersegment 
(1-2 dm). Om mätanordningens luftintag skulle hamna i en tät klump 
blir radonavgången avsevärt mindre än om röret står i kontakt med 
spri ekor. 

Vid mätning i täta jordar med torksprickor är troligtvis mugg
mätningar därför lämpligare vid långtidsmätning än någon typ av 
rörmätning. Då antalet mätpunkter är få kan inte alltför vidlyf
tiga slutsatser dras. En som kan vara värd att notera är den av
vikelse som Kodakfilmerna visade. Muggarna med Kodak detektorerna 
visade genomsnittligt 1 ,43 ggr lägre värden än både Rn Sond II 
och Track Etch detektorerna. 

3.5 Erfarenheter från användning i fält 

Förutom en direkt resultatjämförelse med avseende på halter och 
spridning är även egenskaper som beskriver den praktiska hanter
barheten i fält viktig. Kostnaden för installation och återtag
ning är ett bra mått på en mätmetods fältegenskaper (se kap 4). 
Om Rn Sond II jämförs med konventionella långtidsmätande metoder 
med alfastrålningskänslig film i muggar gör vi följande bedömning. 

Vid installation av Rn Sond II krävs mer utrustning än vad som 
behövs för gropgrävning, installation och upptagningen går å 
andra sidan betydligt fortare. 
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Installationen av sonderna görs enklast om ett hål tas upp i 
förväg med en spetsig stång (pryl) och slägga. Sondens rör kan 
därefter tryckas ner i hålet eller slås ner till önskat djup. 
Då det är nödvändigt med slag gängas en slagnacke på rörets 
topp som skydd. Vid upptagandet gängas hylsan med den alfa
strålningskänsliga filmen bort och ett handtag sätts på i 
stället. Röret kan sedan lyftas med handkraft. 

Tidsåtgången för installation och upptagning uppskattas till 
tre respektive en minut, för gropgrävningsalternativet blir mot
svarande arbete minst dubbelt så tidskrävande. 

Behovet av mer omfattande utrustning blir till nackdel om mät
punkterna ligger långt från bilväg. Fältinsatserna kräver i 
dessa lägen två man för att bära utrustningen. 

Vid upprepade radonhaltmätningar på samma mätpunkt är Rn Sond 
II överlägsen mätningar med muggar i gropar. Fördelarna ligger 
både i lägre kostnad och högra kvalitet. Då en Rn Sond!!
mätning upprepas byts bara hylsan med alfastrålningskänslig 
film ut mot en oexponerad. 

Tidsåtgången är mindre än en minut samtidigt som förhållandena 
störs minimalt. 

Ytterligare fördelar gentemot gropmätningar är användningen 
av Rn Sondens rör till emanometermätning för snabb orientering 
av markens radonpotential. 

Denna kunskap kan i vissa fall användas till att förändra mät
programmet så att en bättre anpassning till rådande radonför
hållanden görs. Subjektivt upplever vi installationen av rören 
som mindre slitsam än gropgrävningen. 

Sammanfattningsvis bedöms Rn Sonden som både billigare och lätt
sammare att använda i fält än mätningar i grop med alfastrål
ningskänslig film. Dessutom har det visat sig att mätanordningen 
hindrar att markfukt fälls ut på den alfastrålningskänsliga 
filmen. 

4 KOSTNADSJÄMFöRELSE 

Om Rn Sond II jämförs med andra långtidsmätande metoder finner 
man att den är lika bra eller bättre både när det gäller mät
prestanda och kostnader. 

Mätprestanda är som tidigare visats jämförbara med både Kodak 
och Track Etch detektorer i muggar. 

Kostnaden för mätning med Rn Sond II blir något lägre än övriga 
integrerande metoder. Då utvärderingskostnaden är lika stor för 
mugg som för Rn Sond II, jämförs bara fältkostnader. 

Exemplet är räknat på ett mätprojekt om storleksordningen 30 
mätpunkter och timpriser ä 200 kr. 
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Exempel/punkt Mugg (Kodak eller) Rn Sond II 
Track Etch) 
(kr/mätpunkt) (kr/mätpunkt) 

Gropgrävning/ 
rörneddrivning 50 20 

Upptagning 30 15 
Materia 1 kostnad 
(allt exkl. detektorer) 10 25 

90 60 

Kostnaderna har uppskattats ~en ger ändå en uppfattning om kost
nadsskillnaderna för de direkta radonhaltmätningarna. Kostnads
jämförelsen blir mer komplicerad när kostnader för jordprovstag
ning tas med i bedömningen. 

Då andra undersökningar som utförts av Lindmark och Rosen (1984) 
visat vilken stor betydelse vattenkvoten har för radonproduktio
nen, blir slutsatsen att vattenkvotsmätningar måste göras parallellt 
med haltmätningar. 

Eftersom gropgrävningen för nedsättningen av muggar medför en av
sevärd förenkling för jordprovstagning för vattenkvotsbestämning 
utjämnas kostnadsbalansen helt. 

5 SLUTSATSER 

En radonhaltsmätning kan aldrig bli bättre än den representati
vitet aktuell radonhalt i marken har jämfört med årsmedelvärdet. 

Utredningen har visat att mätfelen till minst 50% är markbeting
ade. Tidigare mätningar över längre tid på samma mätplats visar 
betydande variationer i markens radonhalt. Skillnader på 100-300% 
är inte ovanliga på en och samma mätplats men vid olika årstider 
(vinter undantagen), se Lindmark och Rosen (1984). 

Eftersom mängderna av radonets moderprodukter uran och radium 
är konstanta under så korta tidsrymder måste andra parametrar 
styra radonproduktionens storlek. Den enda parameter som påtag
ligt varierar med årstiderna, förutom temperatur, är markens 
fuktighet (vattenkvot). För att studera vattenkvotens inverkan 
på radonproduktionen (exhalationen) gjordes försök med olika jord
arter inneslutna i glasbehållare. Försöken utfördes i SGI:s 
laboratorium i Linköping och har rapporterats av Lindmark och 
Rosen (1984). Dessa och andra försök visade att radonproduktio
nen i och radonavgången från marken är beroende av jordlagrens 
vattenkvot och permeabilitet för gas. Dessa förhållanden var ej 
påvisade när detta projekt sattes igång. 

I en nära framtid kan exhalationsmätningar ge en avsevärt bättre 
bild av jordarters radonaktivitet, utan kostnadsökningar för 
undersökningsförfarandet. Värdet i förfarandet med exhalations
mätningar ligger inte bara i kvalitetsförbättring och säkrare 
radonriskbedömning för mark. Genom att fältinsatserna bara om
fattar provtagning minskar känsligheten för meteorologiska stör
ningar avsevärt. Fältsäsongen förlängs och därigenom ökar flexi
biliteten för beställare och konsult vilket resulterar i lägre 
undersökningskostnader. 
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6 

Vi bedömer utvecklingsmöjligheterna för exhalationsmätningarna 
som mycket goda och anser det därför inte meningsfullt med en 
marknadsintroduktion av Rn Sond II i dagsläget. Det framtida 
arbetet med exhalationsmätningar kan bli avgörande för intresset 
för haltbestämningar i fält. Planerade forskningsinsatser på 
SGI inom radonområdet kommer att inriktas på att utveckla metoden 
med exhalationsmätning. 

Försöken med Rn Sond II gav sammanfattningsvis resultat som in
friade våra förhoppningar om effektivitet, toronavskiljning och 
skydd mot markfukt. Vid praktisk mätning i fält ger radonsonden 
lika bra eller lika dåliga mätvärden som övriga lång- eller 
korttidsregistrerande metoder som används i dag. Metoderna ger 
överlag stora skillnader och stor spridning i mätvärdena. 

REFERENSER 

Lindmark, A och Rosen, B, 1984, Radon i jord. Exhalation -
vattenkvot. Arstidsvariationer. Permeabilitet. (Statens geotek
niska institut). Rapport No 24, Linköping. 
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BILAGA 1A 
1 ( 3) 

Emanometer, metodbeskrivning 

(Omarbetat efter opublicerat material av SGAB.) 

Instrument: Bondar-Clegg RE 279, Bondar-Clegg & Company 
Ltd, Kanada (Fig 1) 

FIG 1. Emanometer, Bondar-Clegg RE 279 

Vid mätning med emanometer sugs den radonhaltiga luften 

via en slangpump in i en cell som på insidan är täckt 

med ett fluorescerande ämne av silveraktiverad zinksulfid, 

ZnS (Ag). När detta träffas av de alfapartiklar, som avges 

vid radonets och radondöttrarnas sönderfall omvandlas den 

absorberade strålningsenergin till ljusblixtar, scintilla

tioner. Behållaren är ansluten till ett fotomultiplikator

rör, som omvandlar ljusblixtarna till mätbara elektriska 

•pulser, och registrerar dem i en räknare. Antalet registre

rade pulser per tidsenhet är ett mått på radonhalten i 

den luft som passerat mätcellen. På samma sätt som emano

metern kan registrera radon kan även toron och dess alfa

strålande dotterprodukter registreras. 

Mätförfarandet som SGI tillämpar innebär att ett rör med 

perforering nedtill slås ned i marken så att hålen hamnar 

0,5 m under markytan (Figur 2). Röret ansluts med en slanq 

till instrumentet. Genom att täta med bentonit i markytan 

krinq röret motverkas att atmosfärsluft sugs in i instru

mentet. För att hindra dels damm och fukt, dels radon-

och torondöttrar som sitter på dammpartiklar att följa 

med jordluft in i detektorn passerar jordluften först ett 

kombinerat damm- och fuktfilter. 
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FIG 2. Mätr6r i mark vid emanometermätning. 

F6re mätningen placeras en okontaminerad mätcell i 

detektorenheten och bakgrundsvärdet f6r cellen mäts 

genom tre enminuters avläsningar. 

Pumpningen sker till dess all luft i slangarna och 

mätcellen blivit utbytt, dvs 150 varv med standard

pumpenheten. 

Direkt efter det att pumpningen avslutats räknas alfa

aktiviteten under en bestämd mättid. Det uppmätta värdet 

normaliseras till antal pulser per minut varefter bak

grundsvärdet (per minut) subtraheras. Det då erhållna 

värdet är ett mått på radonhalten i jordluften. 

Radonhalten uttryckt i Bg/m 3 fås genom multiplikation 

med instrumentets kalibreringskonstant. 

Instrumentavläsningen delas upp i olika intervall dels 

f6r att erhålla en uppfattning om mängden toron i jord

luften, dels f6r att mäta radon utan att mätningarna 

st6rs av toron. Eftersom toron har kort halveringstid, 

55 sekunder, kan det med någorlunda säkerhet endast detek

teras inom de f6rsta minuterna. Eventuellt toron i jord

luften har mycket liten inverkan på mätresultaten om mät

intervallet påbörjas f6rst efter fyra minuter. Därf6r 
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används den uppmätta alfaaktiviteten under den sista sex

minutersperioden (5-10 minuter efter avslutad pumpning), 

omräknat till pulser per minut, som ett signifikant värde 

proportionellt enbart mot radonhalten i jordluften. 

Emanometermetoden är momentan men radonhalterna i 

marken varierar med tiden, vilket medför att metoden 

är mycket grov för att bestämma radonhalter i jord

luft. Metoden lämpar sig dock väl vid orienterande 

mätningar och till förtätning av radonmätningar till

sammans med integrerande metoder. 
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BILAGA 18 
1(2) 

Radonfilm, metodbeskrivning 

Instrument: Terradex typ M, Terradex Corporation, Kalifornien, USA 

Kodak LR 115 typ II, Kodak-Pathe, Frankrike 

Radonfilmen är en alfakänslig spårfilm av polyester - eller cellu

losanitrat. När filmen utsätts för alfapartiklar uppstår små spår 

på ytan. Genom att kemiskt etsa filmen blir spåren så stora att de 

kan registreras i ett optiskt mikroskop, förstoring 100-400 ggr. 

Antalet spår per ytenhet är proportionellt mot koncentrationen av 

alfaemitterande isotoper (dvs radon och toron) i luften inom radien 

för alfapartiklarnas räckvidd, se Figur 1. 

Detektorn träffas av en alfapartikel 

..··.·· .. 

Spåret stannar kvar 

' etsasDetektorn 

Det etsade spåret blir synligt 

' .. -,. 
• 

I il 

,•.. ' • • .. 
-,f ·"' • • , . .•' 

,
-•· 

Figur 1. Exponering och framkallning av radonfilm. Spåren på 
filmen blir synliga i mikroskop. 
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Mätdetektorn består av en filmremsa fastsatt inuti botten på en 

plastmugg. För att förhindra påverkan av toron på filmerna täcks 

muggöppningen med ett membran. Det fördröjer gasen tillräckligt 

mycket så att toronet men inte radonet hinner sönderfalla. Muggen 

placeras med öppningen neråt i botten av en grävd grop 0,5 m djup, 

Figur 2. Radonhalten i jordluften ökar med djupet till ett maxi

malt värde där jämvikt råder mellan tillförd och avgiven radongas. 

rå 0,5 m djup är radonhalten ca hälften av den maximala halten. 

Mätdjupet är valt med tanke på att markfuktigheten som ökar med 

djupet kan bli så hög att radonmätningen störs allvarligt. Allt

för grunda mätningar är olämpliga på grund av meteorologiska stör

ningar. 

Exponeringstiden i mark väljs vanligtvis till fyra veckor. Metodens 

noggrannhet ökar med antalet spår per ytenhet. En begränsning är 

att de enskilda spåren kan vara svåra att särskilja vid extrem 

spårtäthet dvs höga radonhalter eller lång exponeringstid. 

Terradexfilmen utvärderas i USA, Kodakfilmen av Strålskyddstjänst 

AB, Ronneby. 

markering 

///?/~? rr/ :::! markyta 

0,5m 

filmdetektor 

Figur 2. Placering av filmdetektor. 
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Aktiverat kol, metodbeskrivning 

(Omarbetat efter opublicerat material av SGAB.) 

Instrument: ROAC, Inter Science R & D services Ltd, 
Kanada 

Radon-222 adsoberas proportionellt mot koncentrationen 

av radon. Detta utnyttjas i den så kallade ROAC-metoden 

(Radon on activated charcoal). När det adsoberade radonet 

sönderfaller bildas bland annat de gammastrålande dotter

isotoperna Bi-214 och Pb-214. Genom att mäta gammastrål

ningen från dessa isotoper och genom att korrigera dels 

för uppbyggnaden av radon under expositionstiden och dels 

för avklingningen efter expositionen kan radonhalten, i 

den miljö i vilken detektorn exponerats, beräknas. För 

att kunna utföra en korrekt korrigering är det viktigt 

att expositionstiden är känd. 

Mätutrustningen består av en mätkropp (detektor) fylld 

med aktiverat kol samt en plastmugg, Figur 1. För att 

motverka påverkan från fukt i jordluften täcks det aktiva 

kolet i burken av ett lager med fuktabsorberande silicagel. 

FIG 1. ROAC-detektor. 
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Vid den metod SGI använder vid utsättningen av ROAC

detektorn placeras detektorn längst ned i en 0,5 m djup 

handgrävd grop (Figur 2). Radonhalten i jordluften ökar 

med djupet till ett maximalt värde där jämvikt råder 

mellan tillförd och avgiven radongas. På 0,5 m djup är 

radonhalten ca hälften av den maximala halten. Mätdjupet 

är valt med tanke på att markfuktigheten som ökar med 

djupet kan bli så hög att radonmätningen störs allvarligt. 

Alltför grunda mätningar är olämpliga på grund av meteo

rologiska störningar. 

När detektorn är placerad i marken ska den exponeras i 

5-8 dygn och skickas därefter till analys. Denna analys 

bör ske inom 5 dagar. Resultaten anges i enheten Bq/m 3 
• 

Även toron (Rn-220) adsorberas på kolet, men toronet och 

dess gammastrålande dotterisotoper (Pb-212, Bi-212 och 

Tl-208) sönderfaller så snabbt att man kan bortse från 

det. 

ROAC-detektorn tillverkas av Inter Science R & D services 

Ltd. (Försäljning och analys av detektorerna utförs av 

Sveriges geologiska AB (SGAB) som är generalagent i Sverige.) 

markering 
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ROAC-detektor 

FIG 2. Placering av ROAC-detektor. 



BILAGA 2 
1(7) 

KALIBRERINGSMÄTNING AV STRALSKYDDSTJÄNST AB 

A 

SGI-Markradonsond. 

1. O~mering av filmhAllarens diameter. 

De tre sonderna stacks in i en radonkammare med en aktivitet av 
ca. 7 x 10E5 BQ/M3 (Fig.1). 
I filmhAllaren sAvÄl som i kammarutrymmet var spArfilmer utplacerade. 
Exponeringstid: 3 dygn. 
Resultat: 

Kammaraktivitet: 7 x 10E5 Bq/m3 

Kort sond: 3.5 x 10E5 Bq/m3 
Mellan sond: 3.1 x 10E5 Bq/m3 
LAng sond: 2.8 x 10E5 Bq/m3 

Verkningsgraden för filmhAllaren ligger sAledes pA ca 40 % vilket synes 
mig mycket högt. 
Spridningen i spArfilmsvÄrdena Är stor p.g.a. den höga spArtÄtheten varför 
verkningsgraden kan vara för högt skattad. 

Resultatet visar att: FilmhAllarens dimensioner Är ur optimeringssynpunkt 
tillrÄcklig. 

Om filmhAllaren skall Ändras pA nAgot sÄtt bör avstAndet mellan 
spArfilmen och den motstAende sidan ej göras kortare. 
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2. BestÄmning av diffusionshastighet i sond 

En jonkammare placerades i radonrummet. De olika sonderna stacks dÄrefter 
in i denna radonkammare för mÄtning av diffusionsh~~tigheten (Fig.2) 

FilmhAllaren pA sonden ersattes med en speciellt ftir sonden anpassad 
jonkammare som var fastsatt pA sonden pA samma sÄtt som filmhAllaren. 
(Fig. 3 ) 

DA radonkoncentrationen i radonkammaren ej Är konst~nt, beskrivs 
radonuppbyggnaden i jonkammaren pA sonden (JSGI) sA~om förhAllandet 
mellan de tvA jonkammrarna: 

f = ström(JSGI) / ström(J) 

FörhAllandet mellan JSGI och J Är vid samma radonkoncentration f=0.3. 

Diagram 1 visar aktivitetsuppbyggnaden dA jonkammar~nslutningen Är direkt 
kopplad till radonkammaren utan nAgon sond. 

Diagram 2, 3 och 4 visar radonuppbyggnaden för de <>lika sonderna. 

Uppbyggnaden torde följa ekv.: 

A(t) = A(oo> x (1 - exp(-d x t>> ; 
dÄr 

A(t) Aktivitetskonc. vid tiden t 
A(oo) Aktivitetskonc. vid t = oo 
d diffusionskonstant 
t tid 

För de tre sonderna har denna konstant d grovt best still : 
Kort sond d= 0.05 1/tim. 
Mellan sond d= 0.09 1/tim. 
LAng sond d= 0.02 1/tim. 

DA !Ängden pA sonden resp. !Ängden pA sandfiltret Ar för: 

Sond total lÄngd !Ängd sandfilter 

Kort 43 cm 32 cm 
Mellan 63 47 
U~ng 101 38 

sA Är resultatet nAgot förbryllande. En förklaring kan vara att 
att sandfiltret Är olika packat eller att mÄtningar11a Är missvisande. 

I diagram 5 Är sammanstÄllt diagram 2, 3 och 4. 

Med tanke pA den lAngsamma diffusionshastigheten Är ett Hder 
kompletterande Thoron-filter ej nödvÄndigt. Endast vid diff.~astighetef 
understigande ca. 10 min. Är ett Thoronfilter nödvAndigt. 
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KALIBRERING AV RADONSONDEN I SGI LABORATORIUM 

Kalibreringarna i SGI:s radonkammare har gjorts i fyra omgångar 

(A-D). Radonhalten i kammaren har bestämts genom ett flertal 
direktmätningar under varje kalibreringsperiod. Då radonhaltens 
uppbyggnad i radonkammaren är känd, kan den medelhalt som mätar

na utsatts för beräknas. Förfarandet är nödvändigt då alfadetek
torerna integrerar radonhalten under mätperioden. Medelradon
halten har normerats till 100%. Resultaten visas i nedanstående 
figur. Standardavvikelsen är 16%. 
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JÄMFöRANDE MÄTNINGAR I FÄLT 

Resultaten från radonmätningarna i fält planredovisas i figurer

na nedan. Flera olika mätmetoder har använts i varje mätpunkt. 
Varje mätmetods radonhalt redovisas därför både med symbol och 

läge. En fyrkant anger att mätningarna har gjorts i grop, an
tingen med Track Etch- eller Kodakdetektorer. Redovisad radon

halts läge i förhållande till symbolen avgör vilken metod som 

avses. Radonmätningar i anslutning till ringar är utförda med 
emanometer eller Rn Sond II. Alla radonhalter är angivna i 

sorten kBq/m 3 • 

Teckenförklaring 

"'1 
5m " 1 

SYMBOLER 

0 
T 
■ K 0 

T• TRACK ETCH (MUGGMÄTN.) 

■ K KODAK (MUGGMÄTN.) 

T T 0• Rn SOND II 
■ K 0 ■ K F' • 

0 EMANOMETERMÄTN. 
E.. ( FÖRE OCH EFTER) 

T Wn VA-TTENK.VOT 
0 ■ K 0 



STATION 1 

Jordart: Grus 

7.8 1,6 
0 7,19 ■ 2.4 

2,8 2.5E 
0 ■ 2,3 0 5,53
LO. 

2,5 2.9 
06,16 ■ 3.7 

STATION 2 

Jordart: Sandigt grus 

Wn= 5-11% 
38.3 76,8 
0 38.1 ■ 76,4 

53,0 

W0 =8,4-14% 
50,7 27, 1 

E 
0 ■ 32.0 0 6,34 
LO 49.3 

Wn= 10-14% 
42,0 77,1 
0 25,16 ■ 65.3 
63.5 
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3.0 
0 3.95 

5,5 
■ 3,0 

6.4 
0 6,95 

25,3 
0 70,8 

50,8 

Wn =6,6-11% 
100,2 
■ 66,7 

59,5 
0 53,5 

63.8 



STATION 3 

Jordart: Lera (moränlera) 

Wn= 25% 
1,0 15,6 
0 ■ 11.4 
7,6 

Wn=27% 
15,5 1,8 

E ■ 8,1 0 
0 
LD' 19,9 

0,8 13,1 
0 ■ 6.6 
11 . 1 

Wn=24% 

STATION 4 

Jordart: Stenigt grus 

Wn=3.3% 
0,8 50,4 
0 36,6 ■ 23,1 
20,5 

Wn=32% 
65,1 1,3

E 
0 ■ 10,3 0 
LO 5.6 

14,5 84,9 
025,6 ■ 54,4 
32,8 

6,6 
0 

13.4 

Wn= 25% 
6,2 
■ 6,4 

6,0 
0 
15,0 

0,5 
010,1 
25,4 

Wn= 31% 
42,9 
■ 19,6 

4,9 
0 125,4 
37,6 

BILAGA 4 
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TEKNISK BESKRIVNING AV RADONSOND 2 

Genom att använda standardkomponenter vid tillverkningen av 

Radonsonden har kostnaderna kunnat hållas på en låg nivå. 

Genom att använda standarddimensioner på sondstången kan kon

ventionell geoteknisk borrutrustning användas vid neddrivning 

och upptagning, tex viktsondutrustning eller borrbandvagn. 

Det principiella utförandet framgår av nedanstående figur, 

detaljutföranden visas i bilagorna 5:2-3. 
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