MÄTNING AV RADON I INNELUFT
BOX 14
00881 HELSINGFORS
Tel. (09) 759881

Vi ber Er fylla i blanketten med textade bokstäver. Uppge datumet för när mätningen
börjar och slutar, vilka är nödvändiga för att kunna räkna ut radonhalten.

Förnamn

Placering av burk 1 i bostaden. Välj 0, om våningen
är helt eller delvis under marknivån (t.ex. källare eller
den lägsta våningen i ett terrasshus).
Rum
Våning Nr på burk 1
Vardagsrum

Efternamn

Sovrum
Annat, vilket

-

Telefonnummer

0
1
2
3

Placering av burk 2 i bostaden.
Rum
Våning Nr på burk 2
Vardagsrum 0

Mätningsplatsens adress

Postnummer

STUK
fyller i

Sovrum

Postanstalt

Annat, vilket

Kommun

1
2
3

Mätningen började (dd.mm.åå) Mätningen slutade (dd.mm.åå)

.

.

.

.

Vi ber Er vänligen även svara på följande frågor. STUK använder uppgifterna för undersökning av
radonförekomst och för förebyggande åtgärder. Det är frivilligt att svara på frågorna. Ni kan lämna frågan
obesvarad, om Ni inte vet svaret.
Är detta den första radonmätningen i Er bostad?

RADONBEKÄMPNING VID NYPRODUKTION
Tätningsåtgärder i konstruktioner mot mark
Nej
Vet inte

Ja
Nej
Om inte, burkens nr eller mätningens
tidpunkt, om Ni känner till dem.

Tätning av fogen mellan sockel och golvplatta med
underlagspapp av gummibitumen

Har bostaden varit i bostadsbruk under mätningen?
Ja

elastisk fogningsmassa

Nej (t.ex. obebodd)

Var burk 1 placerad i
bostadsutrymmena?
Ja

annat, vilket?

Var burk 2 placerad i
bostadsutrymmena?
Ja

Nej (t.ex. i källaren)

Tätning av rör- och kabelgenomföringar i konstruktioner mot mark
och i bottenbjälklagskonstruktioner
Tätning av blockväggar mot mark
underlagspapp av gummibitumen

Nej (t.ex. i källaren)
Bostadens användning
Stadigvarande bostad

Hustyp
Egnahemshus
Parhus

Fritidsbostad

Radhus

Färdigsställt år

Annan åtgärd, vilken?
Har radonutsugningsrör monterats under golvplattan?
Nej

Flervåningshus
Bostadsyta, m2

Loftgångshus

med tunnputs
Tätning med tunnputs på sockelblockets innersida

Ja. Någon fläkt har inte varit kopplad till radonutsugningsröret (eller
fläkten har inte varit i bruk). Slutändan av avloppsröret är

Annat, vilken

pluggat lufttätt.
öppet utomhus.
Ja. Rörsystemet har tagits i brug genom att koppla en utsugningsfläkt
till det. Fläkten har varit i bruk under mätningen.

Är huset byggt på berg?
Nej
Ja
Berg har sprängts
Fås hushållsvattnet från borrbrunn?

Nej

Ja

Huvudsakligt byggnadsmaterial i bärande konstruktioner
(ofta annat än fasadmaterial) (kryssa endast för ett alternativ)
Trä
Lättbetong
Tegel

Vet inte

Betong

Annat, vilket

Luftväxling

RADONREPARATIONSÅTGÄRDER (efter huset har blivit färdig)
Inga åtgärder
Radonsug har monterats (sugning under golvplattan) *
Radonbrunn har byggt utanför huset *
Konstruktioner har tätats (t.ex. fogen mellan golvplatta och vägg eller
genomföringar av golvplattan)
Luftväxlingsåtgärder har vidtagits

Självdragsventilation

Luftväxling i kryprummet har effektiverats

Mekanisk frånluftsventilation

Annan åtgärd, vilken?

Mekanisk till- och frånluftsventilation

1192505889

* Uppge endast om utsugningsfläkten har varit i bruk under mätningen.
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VÄND

FRÅGOR SOM GÄLLER FLERVÅNINGSHUS (även loftgångshus)
Bostaden finns på

Antal våningar

Har huset källarvåning?
Nej
Ja

våningen (våningen på
marknivån är första vån).

Under bostaden finns

(källaren räknas inte med).

En annan bostad eller andra utrymmen

Jord eller berg

Nedanstående frågor gäller egnahems-, rad- och parhus.
TYP AV SMÅHUS
Sätt ett kryss i rutan för den bild som bäst motsvarar Ert hus.

SMÅHUSETS GRUNDLÄGGNINGSSÄTT
Grundläggning för ett hus utan källare eller för den del av
huset som saknar källare. Kryssa för rätt alternativ A-C.
A Sockel och golvplatta på mark

Hus utan källare

Hus med källare
Sockeln är av

betong

lättklinkerblock.

B Kantförstyvad platta
Hus med
delvis källare

Terrasshus

C Grund med utrymme under golvet och sockel av armerad betong
eller lättklinkerblock (eller i äldre byggnader stenfot).

Terrasshus

UTRYMMEN UNDER MARKNIVÅN
Finns det utrymmen i huset som är helt eller delvis under
marknivån?
Golvbjälklaget är av

Nej
Källargrop (ingång genom lucka inne i huset)

Annan, vilken

Utrymmen, där man vistas i viss grad (t.ex. bastuutrymmen,

Vet inte

grovkök)
Utrymmen, där man vistas mycket (t.ex. vardagsrum, kök)

TILLÄGGSUTREDNINGAR

Sovrum eller utrymme som lämpar sig som sovrum
Förbindelse upp till den övriga bostaden
Trappor och dörr

Endast yttre vägen

Bottenvåningens eller källarens yta

m2

Bottenvåningens eller källarens golvmaterial är av
Betong
Jord eller berg
Annat, vilket

Väggmaterial i konstruktionerna mot mark
Betong
Lättklinkerblock
Annat, vad

Tack för Ert svar. Kontrollera att datumen för när
mätningen börjat och slutat har getts på första sidan.
3697505881

trä.

Kombination av grundtyperna A-C, vilka

Utrymmen, där ingen vistas (t.ex. hushållskällare, förråd)

Öppen trappa

betong
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