
CEN/TC 346 WG 13

På Sveriges initiativ beslutades vid CEN/TC 346 
möte i München i år att starta en ny internationell 
arbetsgrupp, Working Group (WG). Denna WG 13 
har till uppgift att ta fram europeiska standarder för 
undersökning av arkitekturbundna ytskikt, vilka kommer 
att hantera processer, metoder och dokumentation av 
resultat. Sverige genom Riksantikvarieämbetet leder 
arbetsgruppen. 

Hur kan du bli involverad?

Är du intresserad av att ingå i en svensk referens-
grupp för att diskutera utkast och ge förslag till 
relevant litteratur/dokument, kontakta Kathrin Hinrichs 
Degerblad kathrin.hinrichs.degerblad@raa.se.

Om du är intresserad av att delta i arbetet med att 
ta fram europeiska standarder för byggnadsvård, 
kontakta SIS och Mia Lindberg mia.lindberg@sis.se, 
som är projektledare för SIS/TK 479 Bevarande av 
kulturarv. Är du verksam i något av våra skandinavis-
ka grannländer, kontakta din nationella standardise-
ringsorganisation

Att utarbeta standarder – hur går det till?

Arbetsgruppen har börjat samla in nationella dokument. 
Vi kommer ha vårt första möte i Stockholm i februari  
2016. Så snart konkreta arbetspaket är klara har vi tre 
år på oss att utarbeta och färdigställa standarderna. 
Det innebär oftast två internationella möten per år. 

Standarder för undersökning av arkitekturbundna ytskikt

Verktyg för kvalitetssäkring
Med din hjälp kan standarder, som tas 
fram i Working Group 13 inom European 
Committee for Standardization, bli viktiga 
verktyg för att underlätta beställning, upp-
handling och utvärdering av undersökning 
av arkitekturbundna ytskikt. 

I framtiden kan standarden vara ett stöd 
vid handläggning av tillståndsärenden i 
skyddad bebyggelse.

Europeiskt samarbete
Det finns ett stort och ständigt 
förändringstryck på såväl svenska 
som europeiska byggnader. Under 
förra året utgjorde renoverings- och 
underhållsarbeten hela 28 % av den tot-
ala omsättningen i Europas byggindustri. 
En byggnads kulturhistoriska värden 
riskerar att både försvinna eller 
försummas i brist på ändamålsenliga 
verktyg för dokumentation och 
undersökning. Ett nytt europeiskt 
samarbete har påbörjats för framtagande 
av standarder inom arkitekturbundet 
måleri och ytskikt. 

Vad är CEN och SIS?
CEN står för European Committee for 
Standardization. SIS står för Swedish 
Standards Institute. 

CEN/TC 346 är den europeiska 
standardiseringskommittén för bevarande 
av kulturarv. SIS/TK 479 är den svenska 
tekniska kommittén som samordnar det 
svenska deltagandet i det europeiska 
samarbetet. 


