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Denna standard innehåller krav och rekommendationer för säker transport av kulturföremål.
Ett kulturföremål behöver emellanåt transporteras från en
plats till en annan. En transport innebär alltid risk för
skador på objektet. Transporten kan avse en flytt från
ursprunglig plats, mellan magasin eller till och från
utställningar. Behovet av transport uppstår också i
samband med in- och utlån mellan museer, både nationellt
och internationellt. Risken för skador minskas genom att
föremålet packas på ett lämpligt sätt och att de inblandade
parterna har rätt kunskap och kompetens.
Syftet med denna standard är att minska risken för skador
på kulturföremål i samband med transport. Den riktar sig
till de personer och organisationer som på olika sätt är
involverade i transportkedjan.

Standarden innehåller krav och rekommendationer för
säker transport av flyttbart kulturarv och kulturföremål.
Den beskriver bland annat de olika rollerna och momenten
i transportkedjan, åtgärder före transport och
specifikationer för temporära lagringsutrymmen. Kurirens
roll och ansvar specificeras särskilt. Därutöver omfattar
standarden också riktlinjer för planering av rutt och
rekommendationer beroende på val av transportmedel.
Standarden 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 2015 och tillhandahålls i Sverige
genom SIS, Swedish Standard Institute, www.sis.se.
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