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Standarder inom bevarande av kulturarv, publicerade av CEN/TC 346  

Beteckning Titel 

SS-EN 17655:2022  Mätning av vattenabsorption med svamp  

SS-EN 17652:2022  Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ  

SS-EN 17135:2021    Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt  

SS-EN 17543:2021  Ytskikt i byggt kulturarv - Undersökning och dokumentation  

SS-EN 17488-2021  Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för  

 kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material  

SS-EN 17429:2020   Upphandling av bevarandetjänster  

SS-EN 17429:2020   Upphandling av bevarandetjänster  

SS-EN 17187:2020   Karaktärisering av murbruk för användning på kulturarvsobjekt  

SS-EN 15898:2019  Generella termer och definitioner  

SS-EN 15898:2019  Generella termer och definitioner  

SS-EN 17121:2019  Historiska träkonstruktioner - Riktlinjer för att på plats bedöma bärande träkonstruktioner  

SS-EN 17138:2019  Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material  

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

produkter  

SS-EN 17036:2018  Artificiellt åldrande genom simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller behandlade porösa 

oorganiska material  

SS-EN 16893:2018  Nybyggnation för förvaring och användning av samlingar  

SS-EN 15759-2:2018  Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 2: Ventilation för att skydda historiska byggnader 

och samlingar  

SS-EN 16883:2017  Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader  

SS-EN 16883:2017  Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader  

SS-EN 16853:2017  Kulturvårdsprocess - Beslut, planering och implementering  

SS-EN 16853:2017  Kulturvårdsprocess - Beslut, planering och implementering  

SS-EN 16682:2017  Metoder för mätning av fukt- eller vatteninnehåll i material från fasta kulturminnen  

SS-EN 16873:2016  Riktlinjer för hantering av vattendränkt trä i landarkeologisk kontext  

SS-EN 16790:2016  Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet  

SS-EN 16790:2016  Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet  

SS-EN 16782:2016  Rengöring av porösa oorganiska material - Rengöring av kulturminnen med laserteknik  

SS-EN 16648:2015  Transportmetoder  

SS-EN 16648:2015  Transportmetoder  

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 16581:2014  Ytskydd för porösa oorganiska material - Laboratorietestmetoder för utvärdering av effektivitet av 

vattenavvisande produkter  

SIS-CEN/TS 16163:2014  Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar  

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

SS-EN 15999-1:2014  Riktlinjer för hantering av miljöförhållanden - Rekommendationer för montrar till utställning och 

bevarande av kulturarv - Del 1: Allmänna krav  

SS-EN 16322:2013  Testmetoder - Bestämning av porösa oorganiska materials torkegenskaper  

SS-EN 16302:2013  Testmetoder - Analys av vattenabsorption med hjälp av mätrör  

https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-176552022/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-176522022/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/sis-cents-171352021/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-175432021/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-174882021/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-174882021/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-174292020/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-1742920202/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-171872020/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-158982019/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/terminologi/ss-en-1589820192/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-171212019/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-171382019/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-171142018/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-171142018/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/terminologi/ss-en-170362018/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/terminologi/ss-en-170362018/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-168932018/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-15759-22018/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-15759-22018/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/skydd-av-och-i-byggnader/varmeisolering/ss-en-168832017/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-1688320172/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen168532017/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-168532017/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen166822017/
https://www.sis.se/produkter/trateknik-15e6ae2b/trabearbetning/ssen168732016/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen167902016/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-167902016/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen167822016/
https://www.sis.se/produkter/forpackningar-och-distribution/varudistribution/ovrigt/ssen166482015/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-166482015/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/byggnadsmaterial-och-byggnader-/ssen165722015/
https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/ordlistor/byggnadsmaterial-och-byggnader-/ssen165722015/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen165152015/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen165812014/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen165812014/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/siscents161632014/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen164552014/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen1599912014/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen1599912014/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen163222013/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen163022013/
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SS-EN 16242:2012  Metoder och instrument för att mäta relativ fuktighet i luft och fuktutbyte mellan luft och material  

SS-EN 16141:2012  Skådemagasin: rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik  

SS-EN 16085:2012  Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer  

SS-EN 16085:2012  Metodik för provtagning från kulturobjekt - Generella krav och riktlinjer  

SS-EN 16096:2012  Tillståndsbedömning av fast kulturarv  

SS-EN 16095:2012  Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv  

SS-EN 16095:2012  Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv  

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 15759-1:2011  Specifikationer för styrning av inomhusklimat - Del 1: Riktlinjer för uppvärmning av kyrkor, kapell och 

andra platser av sakral betydelse  

SS-EN 15946:2011  Packmetoder för transport  

SS-EN 15946:2011  Packmetoder för transport  

SS-EN 15886:2010  Provningsmetoder - Bestämning av kulör på en yta  

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

organiska, hygroskopiska material  

SS-EN 15758:2010  Metoder och instrument för mätning av luft- och yttemperaturer  

SS-EN 15803:2009  Provningsmetoder - Bestämning av vattenånga permeabilitet (dp)  

SS-EN 15801:2009  Provningsmetoder - Bestämning av vattenabsorption genom kapillaritet  

SS-EN 15802:2009  Provningsmetoder - Bestämning av statisk kontaktvinkel  

 

Totalt antal: 52 

 

Standarderna ovan kan läsas kostnadsfritt av företag och organisationer i Sverige fram till sista december 2023. 

Här kan du registrera ett konto utan kostnad för fri tillgång till dessa standarder.  

Läs mer på: WWW.SIS.SE/TK479 

 

https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen162422012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen161412012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen160852012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-160852012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen160962012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen160952012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-160952012/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen1575912011/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen1575912011/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-15759-12011/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-15759-12011/
https://www.sis.se/produkter/forpackningar-och-distribution/forpackningsmaterial-och-tillbehor/ssen159462011/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ss-en-159462011/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen158862010/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen157572010/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen157572010/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen157582010/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen158032009/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen158012009/
https://www.sis.se/produkter/hem-och-hushall-underhallning-sport/konstforemal-och-hantverksprodukter-kulturegendom-och-kulturarv/ssen158022009/
https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kulturarv/

