Bevarande av kulturarv - Riktlinjer för
förbättring av energiprestandan i historiska
byggnader
SS-EN 16883

Denna standard ger riktlinjer för förbättring av energiprestanda i byggnader med kulturvärden som till exempel
"Dubbelklicka för att infoga bild. 7 cm höjd, 17,4 cm bredd"
kulturhistoriska, arkitektoniska och estetiska värden.
.
Byggnader med kulturvärden har ofta speciella
förutsättningar. De är ofta uppförda i en äldre
byggnadsteknik och kan innehålla ömtåliga interiörer,
inventarier eller dekorationer. Idag ställs lagstadgade krav
på uppvärmning och energieffektivisering i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser. Dessa krav kan stå i konflikt
med bevarande av kulturvärden.
Standarden beskriver en beslutsprocess som bygger på
undersökning, analys och dokumentation av byggnaden
inklusive dess kulturvärden där målet är att hitta den bästa
lösningen i varje enskilt fall utan negativ påverkan på
byggnadens kulturvärden. Standarden riktar sig till
fastighetsägare, myndigheter och yrkespersoner som
arbetar med byggnader som har kulturvärden.

Standarden kan tillämpas på ett brett spektrum av
byggnader där det behövs särskilda överväganden för att
hitta en hållbar balans mellan användningen av byggnaden,
dess energiprestanda och dess bevarande.
Denna standard har tagits fram inom ramen för det
europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346,
Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras
projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande
av kulturarv. Standarden publicerades den 12 juni 2017 och
tillhandahålls i Sverige genom SIS, Swedish Standard
Institute, www.sis.se.
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