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Standarder för byggnadsvård inom bevarande av kulturarv 
Generella termer och processer 
SS-EN 17135:2021    Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt  
SS-EN 15898:2019   Generella termer och definitioner  
SS-EN 16853:2017  Kulturvårdsprocess – Beslut, planering och implementering  
SS-EN 17429:2020    Upphandling av bevarandetjänster  

Undersökning och dokumentation 
SS-EN 17121:2019  Historiska träkonstruktioner – Riktlinjer för att på plats bedöma bärande träkonstruktioner  
SS-EN 17187:2020   Karaktärisering av murbruk för användning på kulturarvsobjekt  
SS-EN 16572:2015  Ordlista för tekniska termer avseende putsbruk på murverk på byggnader och byggnadsverk 

med kulturvärden  
SS-EN 16515:2015  Riktlinjer för karaktärisering av natursten  
SS-EN 16790:2016   Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet  
SS-EN 16096:2012  Tillståndsbedömning av fast kulturarv  
SS-EN 17543:2021  Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation kulturarvsobjekt av porösa 

oorganiska material  

Inomhusklimat, energiprestanda och andra bevarande insatser 
SS-EN 16883:2017   Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader  
SS-EN 15759-1:2011  Specifikationer för styrning av inomhusklimat – Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell 

och andra platser av sakral betydelse  
SS-EN 15759-2:2018  Specifikationer för styrning av inomhusklimat – Del 2: Ventilation för att skydda historiska 

byggnader och samlingar  
SS-EN 15757:2010  Specifikationer för temperatur och relativ fuktighet i syfte att förhindra mekaniska skador på 

organiska, hygroskopiska material   

Mätning, utvärdering och materialanalys  
SS-EN 17036:2018  Artificiellt åldrande genom simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller behandlade 

porösa oorganiska material  
SS-EN 16455:2014  Bestämning av lösliga salter i natursten och liknande material som används i det byggda 

kulturarvet  
SS-EN 17488:2021  Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa 

oorganiska material 
SS-EN 16682:2017  Metoder för mätning av fukt- eller vatteninnehåll i material från fasta kulturminnen  
SS-EN 16242:2012  Metoder och instrument för att mäta relativ fuktighet i luft och fuktutbyte mellan luft och material  
SS-EN 15758:2010  Metoder och instrument för mätning av luft- och yttemperaturer  
SS-EN 17138:2019  Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material  
SS-EN 17655:2022  Mätning av vattenabsorption med svamp  
SS-EN 15886:2010  Provningsmetoder – Bestämning av kulör på en yta  
SS-EN 15802:2009  Provningsmetoder – Bestämning av statisk kontaktvinkel  
SS-EN 15801:2009  Provningsmetoder – Bestämning av vattenabsorption genom kapillaritet  
SS-EN 15803:2009  Provningsmetoder – Bestämning av vattenånga, permeabilitet  
SS-EN 16782:2016  Rengöring av porösa oorganiska material – Rengöring av kulturminnen med laserteknik 
SS-EN 16302:2013  Testmetoder – Analys av vattenabsorption med hjälp av mätrör  
SS-EN 16322:2013  Testmetoder – Bestämning av porösa oorganiska materials torkegenskaper  
SS-EN 16581:2014  Ytskydd för porösa oorganiska material – Laboratorietestmetoder för utvärdering av effektivitet av 

vattenavvisande produkter   
SS-EN 17114:2018  Ytskydd för porösa oorganiska material – Tekniska och kemiska datablad för vattenavvisande 

produkter  

Standarderna ovan kan läsas kostnadsfritt av företag och organisationer i Sverige under perioden 2018–2023. 
Läs mer på: www.sis.se/tk479 

http://www.sis.se/tk479

