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PRAKTISK INFORMATION

Tid och plats
Kursen startar tisdagen den 26 augusti kl. 9:30 och avslutas torsdagen den 28 au-
gusti kl. 16:30. Den hålls i Uppsala med SGUs huvudkontor som bas.

Anmälan
Gå in på www.sgu.se och fyll i och skicka in en anmälningsblankett. Vi måste 
ha din anmälan senast den 28 juli. Antalet platser är begränsat till 20. Ange vid 
anmälan om du vill ha vegetarisk mat eller är allergisk mot något. 

Kostnad
Kursavgiften är 17 500 kr exklusive moms. Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, 
lunch och kaffe samt middag på tisdagen. Betalning mot faktura 30 dagar netto, 
lagstadgad moms tillkommer på kursavgiften. 

Mer information
Om kursinnehåll och upplägg: Cecilia Jelinek, 018–17 92 25.
För anmälan och praktiska arrangemang: Anita Remnegård, 018–17 91 51. 
Båda kan också kontaktas via e-post: fornamn.efternamn@sgu.se.

Boende
Du svarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. 

Egna mätinstrument
Vi ser gärna att deltagare som har egna mätinstrument tar med dem till kursen 
för att jämföra mätresultaten med SGUs kalibrerade instrument. Planerar du att 
ta med eget instrument, ange detta vid anmälan. Meddela också vilken typ av 
instrument du tar med, till exempel gammaspektrometer, gammastrålningsmä-
tare eller radongasmätare.



Kursinnehåll 

• Grundläggande radiofysik 

• Naturlig radioaktivitet i berg, jord och vatten 

• Myndigheters föreskrifter och nya EU-direktivet 

• Metoder för mätning av markradon och gammastrålning,  
demonstration av instrument 

• Genomförande av markradonundersökningar i teori och  
praktik, redovisning av resultat och rekommendationer 

• Åtgärder mot radon och byggmaterial, en översikt 

• Strålning från bergmaterial

• Exkursion och fältövningar 

• Markradon i Uppsala – en stadsvandring 

• Skriftligt kursprov genomförs på distans efter avslutad kurs.  
Kursprovet ska vara inlämnat senast en vecka efter avslutad kurs.

Lärare 
Cecilia Jelinek, SGU, kursansvarig, geofysiker, arbetar med radon och naturlig 
radioaktivitet. 

Bertil Clavensjö, ClaRa HB, har arbetat med radonåtgärder under många år. 

Mattias Göransson, SGU, berggrundgeolog, arbetar med bergkvalitet och berg-
material.

Anders H. Lindén, Svensk Geofysik, har arbetat med naturlig radioaktivitet i mark 
och vatten under 40 år. 

Fredrik Theolin, SGU, arbetar med vattenprovtagning.

KARTLÄGGNING AV MARKRADON 

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radonproblem i bygg-
nader. Det finns alltid radon i jordluften och vid otätheter i ett hus kan 
markradon ge upphov till mycket höga radonhalter inomhus.

Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i 
marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet är att du ska 
kunna utföra adekvata radonriskbedömningar. Kunskap om markförhållandena 
är en förutsättning för att kunna välja kostnadseffektiva åtgärder vid nybyggnad 
så att radonhalten inomhus inte överstiger det svenska gränsvärdet 200 Bq/m3. 

För att kunna bedöma hur förhöjda halter av radon ska åtgärdas i befintliga hus 
är det viktigt att kunna identifiera om det är s.k. blåbetonghus som är orsaken till 
de förhöjda radonhalterna inomhus eller om det är orsakat av markradon, radon i 
hushållsvatten eller en kombination av dessa radonkällor. 

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken för byggprojekt och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som är byggherre. 

Syftet med kursen 
Deltagarna ska efter genomförd och godkänd kurs ha förståelse för och kunna 
utföra erforderliga mätningar och utredningar för att åstadkomma adekvata risk-
bedömningar med avseende på markradon. Intyg utfärdas efter godkänt praktiskt 
och skriftligt prov. 

Målgrupper 
Denna kurs riktar sig i första hand till geokonsulter och byggnadsingenjörer som 
arbetar med markundersökningar inför planläggning av mark. Handläggare vid 
kommuner och länsstyrelser kan delta i mån av plats. 

Förkunskapskrav 
Vi ser gärna att ni har deltagit i ”Radon – grundkurs” hos SSM eller har motsva-
rande kunskaper. Kurslitteratur kommer att levereras till deltagarna två veckor 
före kursstart. 


