
CEN‐arbetet
Hur, var, när och vem kan 
å k ?påverka ?

Metoddagen
Solna 2012-02-09  
Kenneth Lind 
Trafikverket 

Varför standardisering ?Varför standardisering ?

Standarders betydelse för ekonomisk tillväxtStandarders betydelse för ekonomisk tillväxt
Standarder öppnar dörrar till en hel världsmarknad, samtidigt som det 
skapar enklare rutiner, effektivare flöden och höjd kvalitet – vilket i sin 
tur leder till tillväxttur leder till tillväxt. 

Något som också påverkar resultatet. Företag med internationella 
k h d d d h l d dutsikter har därmed en god hjälp av standarder.

De företag som väljer att se standarder som en del av strategin har 
mycket att vinna. Genom att ständigt vara uppdaterad med de senaste 
standarderna och de senaste förändringarna, ges möjligheten att snabbt 
anpassa verksamheten därefter. Och på så sätt hålla konkurrenterna på p p p
avstånd.

Källa: www.sis.se
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Varför standardisering ?

Standarders betydelse för offentlig sektor

Varför standardisering ?

Standarders betydelse för offentlig sektor

• Standardisering används i stor utsträckning som stöd i den offentliga 
verksamheten. 

• Samhällets krav på säkerhet, effektivitet och hållbar utveckling har i 
standarder och standardisering en hörnpelare. 

• Standarder bidrar också till att göra offentlig upphandling mer tydlig• Standarder bidrar också till att göra offentlig upphandling mer tydlig 
och transparent för både myndigheter och leverantörer. 

Källa: www.sis.se
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SIS/ TK 202SIS/ TK 202

• De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta ossDe allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss 
och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så 
ska det naturligtvis vara. 

• Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial• Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial 
och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot 
Europastandarderna, som styr vägmaterial. 

Källa: www.sis.se
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SIS/ TK 202SIS/ TK 202

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att p
de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. 

Här får de nya europeiska specifikations‐ och provningsstandardernaHär får de nya europeiska specifikations och provningsstandarderna 
avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen somEn viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som 
föreskrivande myndighet.

D k k i é h ål å k h d l i kliDen svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utvecklingen 
av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka 
vid implementeringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov 

Källa: www.sis.se

översätta dem.
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SIS/ TK 202SIS/ TK 202
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Källa: www.sis.se

översätta dem.
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SIS/ TK 202SIS/ TK 202

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

A f lt tb h dli h l fö li• Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar 

• Bitumen 

• Betongvägar• Betongvägar 

• Hydrauliskt bundet och obundet 

• Provningsmetoder för vägytanProvningsmetoder för vägytan

• Fogar 

Källa: www.sis.se
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EU

Byggproduktdirektivet (CPD)yggp ( )
- Gynna/underlätta handeln inom unionen.
- Förutsättningar för att beskriva byggprodukter med ett gemensamt tekniskt
språk och CE-märkning av byggprodukter.

- Anger hur man ska bestyrka byggprodukter.
- CE-märkta byggprodukter kan fritt marknadsföras i hela EU- och EES-
området. Dock inte obligatoriskt krav i Sverige (just nu) på att det ska vara 
CE-märkt.

- Införlivat med svensk lagstiftning.

Direktiv: Gemensamma mål och krav på resultat, medlemsländerna bestämmer 
form och tillvägagångssätt
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form och tillvägagångssätt.

Varför deklarera enligt Europastandarder ?

Utdrag ur beslut fattat inom Trafikverket

Med teknisk specifikation menas harmoniserad standard och europeiskt teknisktMed teknisk specifikation menas harmoniserad standard och europeiskt tekniskt 
godkännande (ETA). En standard är harmoniserad när den publicerats i Europeiska 
Unionens Officiella tidning, EUT.
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TRVKB 10 Bitumenbundna lager

2. Allmänt
åKrav på deklaration forts…

För ballast och bituminösa bindemedel till bitumenbundna lager och för  
f lt k d kl ti tt d kt f ll tälld k kasfaltmassor ska deklaration av att en produkt uppfyller ställda krav ske genom 

tillverkarförsäkran enligt system 2+ enligt aktuella Europastandarder.  

System 2+ innebär att leverantören ska ha ett etablerat system för 

För asfaltgranulat tillsatser och övriga material ska verifiering ske genom

tillverkningskontroll, typprovning m m ,som ska vara verifierat av ett 3:e 
parts organ utsett av SWEDAC. 

För asfaltgranulat, tillsatser och övriga material ska verifiering ske genom  
tillverkarförsäkran enligt aktuella Europastandarder.  

Bestyrkandenivån anges i aktuell produktstandard  

För material där Europastandard saknas ska egenskaper deklareras enligt AMA 
Anläggning 10 YE nivå 4, tillverkarförsäkran i kombination med egenkontroll. 
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TRVKB 10 Bitumenbundna lager

2. Allmänt

Krav på deklaration

Krav på asfaltmassa är baserade på:

• SS‐EN 13108‐1, Asfaltbetong ( ABT,AG, Abb)

• SS‐EN 13108‐3, Mjukasfalt (MJOG, MJAG)

• SS‐EN 13108‐5, Stenmastixasfalt (ABS)

• SS‐EN 13108‐6, Gjutasfalt

• SS‐EN 13108‐7, Dränasfalt (ABD)

Produktstandarderna inkl standarder för tillverkningskontroll ochProduktstandarderna inkl standarder för tillverkningskontroll och 
typprovning samt provningsmetoder gällande asfaltmassa är just nu under 
5‐års översyn ( CEN TC 227 ).
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TRVKB 10 Bitumenbundna lager

2. Allmänt

Krav på deklaration
Överensstämmelse med kraven för asfaltmassa påvisas genom: 

Inledande typprovning enligt 
SS‐EN 13108‐20 Asfaltmassor – Materialspecifikationer – Del 20:Typprovning

Producentens produktionskontroll inklusive produktbedömning enligt 
SS‐EN 13108‐21 Asfaltmassor – Materialspecifikationer Del 21:Produktionskontroll.
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TRVKB 10 Bitumenbundna lager

2. Allmänt
Krav på deklaration forts…

Krav på ytbehandlingar är baserade på: 
•SS‐EN 12271 Ytbehandlingg
Överensstämmelse med kraven för ytbehandling påvisas genom: 
•Inledande typprovning enligt SS‐EN 12271, Annex C 
•Producentens produktionskontroll inklusive produktbedömning enligt SS‐EN•Producentens produktionskontroll inklusive produktbedömning enligt SS EN 
12271, Annex A och B. 

Endast bestyrkandegrad enligt system 2+ finns i 
standarden. Det finns alltså inget alternativ.
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TRVKB 10 Bitumenbundna lager

2. Allmänt
Krav på deklaration forts…a på de a at o o ts

Krav på :
ballast till asfaltmassa och tankbeläggningar är baserade på SS‐EN 13 043.ballast till asfaltmassa och tankbeläggningar är baserade på SS EN 13 043. 
penetrationsbitumen/ viskositetsbestämda bitumen är baserade på SS‐EN 12591 
modifierade bitumen är baserade på SS‐EN 14023. 
bitumenemulsion är baserade på SS‐EN 13808 p
bitumenlösning är baserade på SS‐EN 15322. 
returasfalt är baserade på SS‐EN 13108‐8.  

I produktstandard SS‐EN 13043 för ballast finns bestyrkandegrad system 2+ alternativt 
system 4 ( tillverkarförsäkran ). 
För bitumenbundna lager har man valt krav på system 2+ för ballastFör bitumenbundna lager har man valt krav på system 2+ för ballast. 
Diskussion förs inom TRV ang. hur man skulle kunna förändra kravet baserat på t ex 
vägtyp, trafikmängd  mm för att kunna utnytttja lokala täkter i större grad.  
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Hur, var, när och vem kan påverka ?Hur, var, när och vem kan påverka ? 

Den som åberopar, använder en standard måste sätta sig in p , g
hur den ska tillämpas och vilka möjligheter, begräsningar 
standarden har.

Genom att man börjar tillämpa t ex en Metodstandard 
upptäcks IBLAND ( för sent ) att den kan ha fel och bristerupptäcks IBLAND ( för sent  ) att den kan ha fel och brister

För att rätta till felaktigheter krävs att man bl a aktivt g
medverkar i remisshantering. 
SIS/TK 202 har ett omfattande uppdrag just nu…. Det är 
å killi d k h d d d fö f låtskilliga produkt‐ och metodstandarder för te x asfaltmassa 
som är under revidering.
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Hur, var, när och vem kan påverka ?Hur, var, när och vem kan påverka ? 

I ett försök att nyttja befintliga forum för att få y j g
standardiseringsarbete att bli en naturlig del av det dagliga 
arbetet istället för en belastning används följande upplägg 

Metodgruppen för provning och kontroll av vägmaterial är 
ett självklart forum för just metodfrågorett självklart forum för  just metodfrågor

För att få igång processen har  metodgruppen på initiativ av 
en hyperaktiv ordförande i SIS/TK 202 skapat ett  utrymme 
på Metodgruppens hemsida  för detta syfte.    
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Hur, var, när och vem kan påverka ? 

Aktuella röstningsrapporter för SIS‐remisser läggs varje månad 
upp på wwwmetodgruppen nu under ”Remisser” av Leif Vimanupp på www.metodgruppen.nu under  Remisser  av Leif Viman
( deltagare i SIS/TK 202 )

Svaret på frågan hur, var, när och vem är därför enkel att besvara 
Hur ? Var ?Utnyttja Metodgruppens hemsida för att lämna y j g pp
synpunkter på standarder. 
När ? Kontinuerligt när du upptäcker en brist eller kommer på 
å ( å )något bra ( inte bara när standarder är ute på remiss )

Vem? Alla som använder standarden eller kan tänkas göra det i 
framtidenframtiden.   
PROAKTIVT ARBETE ÄR EN FRAMGÅNGSFAKTOR I STANDARDISERINGSARBETE 
VAR MED OCH PÅVERKA NU ‐ INNAN DET ÄR FÖR SENT !
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V d ä tV d ä tVad väntar Vad väntar 
bakom hörnet för branschen ? bakom hörnet för branschen ? 
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EU

Byggproduktförordningen (CPR)yggp g ( )
- 24:e april 2011, full tillämpning 1:a juli 2013.

Största skillnader mot direktivetStörsta skillnader mot direktivet
- Obligatoriskt krav på CE-märkning byggprodukter (när förutsättning finns, 
dvs om det finns en harmoniserad standard för produkten).

- Prestandadeklaration ska bifogas CE-märkningenPrestandadeklaration ska bifogas CE märkningen.
- Åtgärdat brister/otydligheter/tillämning och skilda uppfattningar om 
direktivet.

Ytterligare information: http://www.boverket.se/

Förordning: Direkt tillämpliga och helt enhetliga i sin utformning Unionens mest
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Förordning: Direkt tillämpliga och helt enhetliga i sin utformning. Unionens mest 
kraftfulla verktyg för lagstiftning. Gäller före nationell rätt.



TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHETTACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Lä å

http://www.sis.se/anläggningsarbete/vägbyggnad/sis-tk-202

Läs mer på…
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