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Uppdrag
Inför upprättandet av detaljplan för delar av fastighet Backa 766:466, Göteborg har
WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Development Partner utfört klassificering av
området med hänsyn till förekomst av markradon.

Utförda undersökningar
Fältundersökningen utfördes 2010-11-04 och omfattar mätning av den totala gammastrålningsnivån ( -nivån) från berg samt mätning av radongashalten i jordluften.
Vid mättillfället var det 10°C och inga tidigare perioder av frost hade inträffat.
Gammastrålningsmätningen utfördes med ett instrument av typen Target, systemelectronic Ironman. Instrumentet mäter den totala gammastrålningen, men separerar
inte gammastrålningen från olika radioaktiva ämnen.
Mätning av radonhalten i jordluft utfördes med instrument av typen Marcus 10.
Mätningarna utfördes enligt standardförfarande, vilket innebär att en sond slås ned
till 0,7 meter under markytan, varifrån luft pumpas in i instrumentet. Vid enstaka
platser var marken blöt/ utgjordes av tät lera och tillräckligt med jordluft kunde ej
pumpas in i instrumentet för att genomföra en mätning. Detta gäller främst vid korsningen Backadalsgatan och Enhemsgatan.

Mätresultat
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Mätning av gammastrålningen på berg ger värden mellan 0,075 och 0,180 Sv/h
generellt i den högre halvan. Mätning av jordluft på jordtäckta områden ger värden
mellan 7 och 34 kbq/m3.
För mätresultat se bilagda ritningar R01 och R02.

Klassning
Detta innebär att strålningen från bergytor generellt ligger över gränsen för högradonmark (0,15 Sv/h) För jordtäckta områden innebär det att marken klassas som
normalradonmark 10-50 kbq/m3. Resultat från mätning av radon i jordluft och gammastrålning skiljer sig alltså och visar på normal- resp. högradonmark.
Vid klassificering av tomtmark med avseende på markradon skall marken hänföras
till en av klasserna låg-, normal-, eller högradonmark. I detta fall där resultaten ifrån
gammastrålningsmätning och jordluftmätning skiljer sig används det minst fördelaktiga. Platserna för mätning av gammastrålning är också de som ligger närmast planerad byggnation. Marken klassas därför som högradonmark.

Åtgärder
Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på högradonmark uppföras radonsäkert.
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Om föreslagna byggnaders konstruktioner inte är radonsäkra i sig bör mätning med
gammaspektrometer utföras för att utröna hur stor andel av strålningen som utgörs
av radon och på så vis eventuellt kunna hänföra marken till en lägre radonklass.
För mer information se: B. Clavensjö, G. Åkerblom (2004): Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader.

Redovisning
Fältundersökningar redovisas enligt följande.
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Plan, Östra området
Plan, Västra och nordvästra området
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Ritningsnr.
R01
R02

