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Kontaktinformation 

 
Uppdragsgivare Uppdragsansvarig 

Johan Reichelt Ella Berge 
NCC Building AB Dry-IT AB 
Tel: 0725-46 49 28 Tel: 070-183 66 16 
johan.reichelt@ncc.se ella.berge@dry-it.se 

 
 

Uppdragsbeskrivning 

Dry-IT AB har fått i uppdrag av NCC Building AB att göra en långtidsmätning av radongas i 
rubricerat projekt för att kontrollera att rådande radongashalter ligger under förekommande 
riktvärde. Gränsvärdet för radon enligt Boverkets byggregler (BBR) är 200 Bq/m3. 
 
Utförande 

Långtidsmätning av radon har utförts i fem nya flerbostadshus på Tollare Kaj 2-8 samt  
Tollare Kaj 12 i Tollare, Saltsjö-Boo.  

Radonmätningen utfördes mellan den 13 december 2018 och 13 mars 2019 med kontinuerligt 
registrerande radondetektorer med sluten spårfilm med filter, tillverkade och analyserade  
av Radonova AB. Mätningen är utförd enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning  
för långtidsmätning av radongas i bostäder. 

De flesta lägenheterna var bebodda och ventilationen var i drift under hela mätperioden. 
 
Resultat 

Samtliga radonmätningar visar halter tydligt under Boverkets gränsvärde (200 Bq/m3). 

Tabeller nedan visar uppmätta mätvärden och årsmedelvärden i Bq/m3 i varje lägenhet.  
 
 
Tollare Kaj 12 

Lägenhetsnummer Våning Sovrum Bq/m3 Vardagsrum Bq/m3 Årsmedelvärde Bq/m3 

3-1101 2 tr 20 ± 10 < 20 20 

3-1202 3 tr 20 ± 10 30 ± 10 30 

3-1304 4 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

3-1401 5 tr 30 ± 10 40 ± 10 40 

3-1505 6 tr 30 ± 10 40 ± 10 30 

3-1601 7 tr 20 ± 10 40 ± 10 30 

3-1701 8 tr 40 ± 10 50 ± 10 40 
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Tollare Kaj 8 

Lägenhetsnummer Våning Sovrum Bq/m3 Vardagsrum Bq/m3 Årsmedelvärde Bq/m3 

4-1102 2 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

4-1203 3 tr < 20 < 20 20 

4-1303 4 tr 40 ± 10 30 ± 10 40 

4-1404 5 tr < 20 20 ± 10 20 

4-1501 6 tr 20 ± 10 30 ± 10 20 

4-1601 7 tr 20 ± 10 30 ± 10 20 

4-1701 8 tr < 20 < 20 20 

 

Tollare Kaj 6 

Lägenhetsnummer Våning Sovrum Bq/m3 Vardagsrum Bq/m3 Årsmedelvärde Bq/m3 

8-1001 1 tr 30 ± 10 40 ± 10 30 

8-1102 2 tr 50 ± 10 30 ± 10 40 

8-1201 3 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

8-1301 4 tr 20 ± 10 20 ± 10 20 

8-1403 5 tr 20 ± 10 40 ± 10 30 

8-1501 6 tr 40 ± 10 40 ± 10 40 

8-1602 7 tr 30 ± 10 40 ± 10 30 

8-1702 8 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

 

Tollare Kaj 4 

Lägenhetsnummer Våning Sovrum Bq/m3 Vardagsrum Bq/m3 Årsmedelvärde Bq/m3 

9-1101 2 tr 20 ± 10 40 ± 10 30 

9-1201 3 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

9-1301 4 tr 20 ± 10 20 ± 10 20 

9-1402 5 tr 40 ± 10 30 ± 10 40 

9-1501 6 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

9-1603 7 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

9-1701 8 tr 30 ± 10 40 ± 10 30 

 

Tollare Kaj 2 

Lägenhetsnummer Våning Sovrum Bq/m3 Vardagsrum Bq/m3 Årsmedelvärde Bq/m3 

10-1101 2 tr 20 ± 10 30 ± 10 20 

10-1203 3 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

10-1302 4 tr 40 ± 10 30 ± 10 30 

10-1402 5 tr 30 ± 10 40 ± 10 40 

10-1503 6 tr 40 ± 10 40 ± 10 40 

10-1603 7 tr 40 ± 10 40 ± 10 40 

10-1702 8 tr 30 ± 10 30 ± 10 30 

 

 

 

Bilagor: Mätprotokoll från Radonova AB 



Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900500:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1101

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1101

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

268589-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 2 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

644665-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 2 trappor upp mindre än 20 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900500:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.

AP
PE

N
D_

SE
_S

V_
00

1_
v1

90
32

7.
pp

cd

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900501:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-25

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-19.
De mätes i mikroskop den 2019-03-21.
De analyserades den 2019-03-25 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1202

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1202

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

285649-0 2018-12-14 – 2019-03-14 Sovrum 3 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

759058-1 2018-12-14 – 2019-03-14 Vardagsrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900501:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-25

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900502:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1304

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1304

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

255702-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 4 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

790266-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 4 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900502:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900503:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1401

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1401

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

644812-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 5 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

572847-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 5 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900503:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030
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Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900504:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1505

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1505

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

340164-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 6 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

426612-8 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 6 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900504:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900505:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1601

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1601

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

724940-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 7 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

124478-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 7 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900505:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030
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https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900506:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
3-1701

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1701

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

424617-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 3 Sovrum 8 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

262663-8 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 8 trappor upp 50 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900506:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900507:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1102

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1102

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

556398-6 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

398329-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 2 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900507:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.

AP
PE

N
D_

SE
_S

V_
00

1_
v1

90
32

7.
pp

cd

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900508:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1203

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1203

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

417484-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 3 trappor upp mindre än 20 Bq/m³

973201-7 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 3 trappor upp mindre än 20 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900508:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900509:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1303

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1303

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

217820-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 4 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

182936-5 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 4 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900509:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900510:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-25

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-19.
De mätes i mikroskop den 2019-03-21.
De analyserades den 2019-03-25 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1404

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1404

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

213533-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 5 trappor upp mindre än 20 Bq/m³

453917-7 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 5 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900510:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-25

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900511:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1501

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1501

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

742163-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 6 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

412712-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 6 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900511:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900512:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.

SE
_S

V_
00

1_
v1

90
32

7.
pp

cd

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1601

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1601

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

268866-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 7 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

644851-8 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 7 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900512:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 8
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900513:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
4-1701

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1701

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

408604-7 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 8 trappor upp mindre än 20 Bq/m³

368687-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 8 trappor upp mindre än 20 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900513:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900514:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1001

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1001

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

413472-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 1 trappa upp 30 ± 10 Bq/m³

978066-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 1 trappa upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900514:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900515:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1102

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1102

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

318319-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 trappor upp 50 ± 10 Bq/m³

735912-8 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 2 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900515:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900516:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1201

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1201

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

397343-5 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

977700-4 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900516:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900517:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1301

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1301

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

974528-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 4 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

415311-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 4 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900517:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900518:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1403

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1403

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

560901-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 5 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

297704-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 5 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900518:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900519:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1501

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1501

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

205165-4 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 6 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

738207-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 6 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900519:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
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BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030
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https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900520:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1602

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1602

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

736420-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 3 Sovrum 7 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

998425-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 7 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900520:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 6
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900521:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.

SE
_S

V_
00

1_
v1

90
32

7.
pp

cd

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
8-1702

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1702

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

192490-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 8 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

480150-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 8 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900521:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900522:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1101

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1101

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

338332-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 2 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

686021-7 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 2 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900522:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900523:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1201

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1201

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

340046-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

242958-7 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900523:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900524:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1301

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1301

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

223999-4 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 4 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

490150-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 4 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900524:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900525:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1402

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1402

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

183103-1 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 5 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

455403-6 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 5 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900525:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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Rapsgatan 25
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POSTADRESS
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kundservice@radonova.se
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BOLAGSUPPGIFTER
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Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900526:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1501

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1501

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

398910-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 6 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

548022-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 6 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900526:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900527:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1603

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1603

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

678981-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 7 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

738379-7 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 7 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900527:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 4
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900528:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.

SE
_S

V_
00

1_
v1

90
32

7.
pp

cd

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
9-1701

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1701

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

700612-5 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 8 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

415209-6 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 8 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900528:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900529:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

20 Bq/m³
20 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1101

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1101

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

411816-2 2018-12-21 – 2019-03-13 Sovrum 2 trappor upp 20 ± 10 Bq/m³

452354-4 2018-12-21 – 2019-03-13 Vardagsrum 2 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900529:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900530:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1203

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1203

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

604587-6 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

396926-8 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 3 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900530:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900531:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1302

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1302

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

626665-4 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 3 Sovrum 4 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

977716-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 4 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900531:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900532:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1402

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1402

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

258246-8 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 5 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

182366-5 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 5 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900532:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900533:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1503

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1503

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

210841-3 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 1 Sovrum 6 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

375842-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 6 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900533:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900534:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³
40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1603

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1603

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

452896-4 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 7 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³

737769-0 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 7 trappor upp 40 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900534:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
https://boverket.se/


Fasighetsdata för provningsplatsen
Fasighetsdata har lämnats av Ella Berge som också intygar at mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Tollare Kaj 2
13249 SALTSJÖ-BOO

FASTIGHETSBETECKNING
Tollare 1:491

VIA
Dry-IT AB

RAPPORTMOTTAGARE

UPPDRAGSNUMMER
4900535:1

RAPPORTBLAD
1 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Tollare Kaj 12
13249 SALTSJÖ-BOO

RAPPORT - MÄTNING AV RADON
Beskrivning av mätningen
Mätningen är uförd med spårfilm med filter (Radtrak²®) enligt metodbeskrivning
ufärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom ill Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-03-15.
De mätes i mikroskop den 2019-03-18.
De analyserades den 2019-03-21 och samidigt upprätades denna rapport.

Provningsresultat
ÅRSMEDELVÄRDE

30 Bq/m³
30 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentarer
Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Sara Bakir (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte ufärdande laboratorium i förväg

skritligen godkänt annat. För mer informaion, se baksidan.
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POSTADRESS
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Box 6522
751 38 Uppsala
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BYGGNADSID:
Brf Tollare Marina

LÄGENHETSNUMMER:
10-1702

LANTMÄTERIETS LGH NR:
1702

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
2018

VENTILATIONSTYP:
Värmeåtervinning (FTX)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Nej

Uppmäta radongashalter
DETEKTOR EXPONERINGSPERIOD EGEN NOTERING RUMSTYP VÅNINGSPLAN MÄTVÄRDE

524122-9 2018-12-13 – 2019-03-13 Sovrum 2 Sovrum 8 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³

641803-2 2018-12-13 – 2019-03-13 Vardagsrum 8 trappor upp 30 ± 10 Bq/m³



UPPDRAGSNUMMER
4900535:1

RAPPORTBLAD
2 av 2

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2019-03-21

UTSKRIFTSDATUM
2019-03-28

Mätmetod: Sluten spårfilm (Radtrak²®) med filter
Mätningarna görs i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser.
Detektorerna är illverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av
de i detektorn bildade radondötrarna sönderfaller under utsändande av alfastrålning. Då spårfilmen träffas av alfapariklar uppstår spår, vilka
förstoras genom etsning. Dessa spår räknas sedan i et mikroskop för at bestämma radongashalten där detektorn varit placerad. Radongashalten
anges i enheten Bq/m³. Radonova Laboratories AB är ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC at uföra mätningar av radongashalten i inomhuslut enligt
mätmetoderna Årsmedelvärdesmätning (2-3 månader) samt Rådgivande koridsmätning (minst 7 dygn). Analysutrustningen kontrolleras dagligen
samt kalibreras regelbundet.

Uppmäta radongashalter
För varje detektor anges placering och mätvärde samt en mätosäkerhet (fel) som anger osäkerheten i mätningen. Mätosäkerheten anges med två
standardavvikelser (95 % konfidensnivå). Et värde på 100 ± 20 Bq/m³ betyder at radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120
Bq/m³, med 100 Bq/m³ som det mest troliga värdet. Minsta detekterbara aktvitet (MDA) för en långidsmätning på 3 månader är 20 Bq/m³ och för
en koridsmätning på 7 dygn är MDA 50 Bq/m³.

Årsmedelvärde
Årsmedelvärdet för radongashalten i  bostaden baseras på en medelvärdesberäkning av de enskilda mätvärdena. Årsmedelvärdet har  av SSM
antagits ha en osäkerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Deta gör at det sanna årsmedelvärdet
kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som
givits  i  mätrapporten.  Deta innebär  inte  at  årsmedelvärdet  med  samma  sannolikhet  kan ligga  var  som  helst  i  intervallet.  Det  beräknade
årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och referensvärden
Bostäder (de angivna referensvärdena avser årsmedelvärden)
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål, se Strålskyddsförordningen (2018:506).
200 Bq/m³ - Högsta radonhalt i nya byggnader, BFS 2011:6.

Arbetsplatser
Om radonhalterna eter eventuell åtgärd överskrider 200 Bq/m³ ska arbetsgivaren enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskriter SSMFS 2018:10
anmäla dessa arbetsställen och arbetsplatser ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

På anmälda arbetsställen och arbetsplatser ska arbetsgivare övervaka arbetstagarnas radonexponering och idenifiera arbetstagare som riskerar
en årlig radonexponering som översiger Arbetsmiljöverkets (AFS 2018:1) hygieniska gränsvärde 0,72 MBqh/m³. Om arbetsgivaren idenifierar
arbetstagare som löper en sådan risk, ska de anmäla deta ill Strålsäkerhetsmyndigheten.

Koder för ej rapporterade detektorer
DNR
VTW
FBD
LIL
DTO

Ej rapporterad – Ej returnerad
Ej rapporterad – Synligt manipulerad med
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd vid retur
Ej rapporterad – Trasig/skadad/förstörd i laboratoriet
Ej rapporterad – För gammal för at kunna rapporteras

Signering av rapporten
Genom signering  av rapporten intygar den analysansvarige vid Radonova at mätningen uförts enligt SSM:s metodbeskrivning samt uppfyller
SWEDAC:s krav. Vid elektronisk signering måste den analysansvarige ange et personligt lösenord vid varje signeringsillfälle. På rapporten finns
även angivet om den person som placerat ut detektorerna intygat at Radonova Laboratories ABs anvisning följts.

Yterligare informaion kring radon och radonets hälsorisker
Se Stralsakerhetsmyndigheten.se samt Boverket.se för med informaion.
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