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Rubrik

God kvalitet vid åtgärder mot radon i byggnader

Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon i
byggnader.
Vid radonåtgärder utförda av medlemsföretag eller av medlemsföretag förmedlat uppdrag till
underentreprenör i byggnader ska som minimum nedanstående krav uppfyllas för att åtgärderna
ska anses utförda med god kvalitet enligt Svensk Radonförenings stadgar.

Val av åtgärd
Val av åtgärd ska föregås av en noggrant utförd undersökning och bedömning av orsaken till
radongasförekomsten i byggnaden enligt Svensk radonförenings ”standard för god kvalitet vid
undersökning av orsaker till förhöjda halter av radon i byggnader”.
Projektering och fastställande av tekniskt/praktiskt utförande av åtgärden skall utföras av person
med dokumenterade kunskaper om radonåtgärder.
Åtgärden skall i grunden grundas på väl beprövad eller väl bevisad teknik för att reducera
radonförekomst i inomhusluft.

Utförande
Installationsarbetena ska utföras på ett för branschen fackmässigt sätt, och så att inga
olägenheter av betydelse, t.ex. buller, uppkommer som en följd av installationerna.
Åtgärden skall utföras efter att om möjligt tillgängliga handlingar så som ritningar och/eller annan
teknisk beskrivning tagits i beaktande.
Saknas tekniska handlingar skall en bedömning/genomgång utföras av en sakkunnig person
med hänsyn till byggnadstekniska och bärande konstruktioner i byggnaden.
Åtgärdstekniskt/praktiskt utförande skall utföras efter samförstånd med beställare.
Krävs specialistkunskaper, såsom elinstallationer m.m. skall sådan utföras av behörig person.
Avtal
I offert bör det framgå vilket/vilka avtal som gäller för arbetet, t.ex. Hantverkarformuläret 14
gentemot enskilda konsumenter, eller ABT 06 då kunderna inte är enskilda konsumenter.
Garantier
Omfattningen av garantier ska tydligt framgå i offert eller i avtal.
Försäkringar
Medlemsföretag eller av medlemsföretag förmedlat uppdrag till underentreprenör ska vara
försäkrade för att täcka upp för skador som kan uppkomma vid utförandet av åtgärderna, och för
skador som kan uppkomma som en följd av de utförda åtgärderna.

Uppföljande radonmätning
Efter utförd åtgärd skall en uppföljande mätning genomföras enligt metodbeskrivning och enligt
SRF´s guidline för mätning av radon.
Efter begäran från beställare ska Svensk Radonförening ges möjlighet att granska utförd åtgärd
enligt föreningens rutin för hantering av klagomål mot medlemsföretag.
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