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• Standardiseringen nationellt och 
internationellt 

• På gång inom OFP 

Dagens presentation 

Presenter
Presentation Notes
Standarder får världen att fungera. Därför finns SIS där de stora besluten fattas. Genom att vara en del av CEN och ISO ser vi till att våra svenska intressen tas tillvara. Tillsammans har vi tagit fram över 16000 standarder. Idag är nästan alla standarder internationella vilket gynnar den svenska exportmarknaden. I våra kommittéer arbetar vi aktivt med att svenska företag och organisationer ska få inflytande över internationella standarder. Idag har vi ca 330 kommittéer.X medlemmar i ISO och x medlemmar i CEN.SIS invalt i ISO:s styrelseFokus på att förenkla processer, regelverk och man ser över strukturen. Ex. Slår ihop stora kommittéer.Större krav på convenors, service contract där NSB garanterar en viss kompetensnivå på ordföranden. Vilka krav ställer SIS på er?
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SIS i Sverige 2016 
 • Projektleder drygt 300 svenska 
standardiseringskommittéer 

• Drygt 230 ordförande för kommittéer  
och arbetsgrupper 

• Projektleder ca 170 internationella sekretariat 

• Ca 2 100 företag och organisationer deltar  

• Ca 4 500 experter deltar 

• Publicerar ca 1 400 nya och reviderade standarder 
varje år 

• 50 000 kunder 

• 18 000 använder e-nav  

• Utbildar 6 000 personer varje år 
– Ökad nöjdhet hos nya TK-deltagare 

 

Presenter
Presentation Notes
Standarder får världen att fungera. Därför finns SIS där de stora besluten fattas. Genom att vara en del av CEN och ISO ser vi till att våra svenska intressen tas tillvara. Tillsammans har vi tagit fram över 16000 standarder. Idag är nästan alla standarder internationella vilket gynnar den svenska exportmarknaden. I våra kommittéer arbetar vi aktivt med att svenska företag och organisationer ska få inflytande över internationella standarder. Idag har vi ca 330 kommittéer.



• Exova AB 

• AB Sandvik Materials technology 

• NDT Training center 

• Wesdyne Sweden AB 

• Labino AB 

• Inspecta Sweden AB 

• Force Technology AB 

• SSAB EMEA AB 
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• Dekra Industrial AB 

• Westinghouse electric AB 

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• Nolek AB 

• SQC Swedish Qualification Centre AB 

• AB SKF 

• FLIR Systems AB 

SIS/TK 125 Oförstörande provning 

Presenter
Presentation Notes
SIS/TK 125 består av flertalet företag, tredjepartsorgan, myndigheter.Hur arbetar vi?Gruppen får kontinuerligt information och förfrågningar kring vad de anser om pågående arbete. Gruppen träffas ca 2 ggr per år men mellan dessa tillfällen hålls telefonmöten, och tät emailkontakt.



Svenska intressen har stort inflytande  
i internationellt arbete 

CEN/TC 138 
 

ISO/TC 135 Sverige 

Ordförande/Sekretariat 

Tyskland 

Italien 

Belgien 

Norge 

Tjeckien 

Spanien 

Frankrike 

Polen 

Finland 

Bulgarien 

SIS/TK  
125 

Ordförande/Projektledare 

Småföretag 

Myndighet 

Företag 

Provningsinstitut 

Intresseorg. 

Ackreditering 
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Presenter
Presentation Notes
Kommittén är basenNätverket i den nationella och internationella standardiseringen är öppet för intresserade deltagare. Basen i arbetet är ofta de projekt som bedrivs i internationella tekniska kommittéer. Det är kommittéerna och deras arbetsgrupper som utarbetar standarderna.Vanligtvis har dessa kommittéer en svensk motsvarighet, en slags svensk bakgrundskommitté eller referensgrupp. Den svenska kommittén bevakar det europeiska arbetet, utser den svenska delegationen till den europeiska kommittén, förbereder svenska ställningstaganden osv. I det svenska projektet har man goda möjligheter att bevaka och påverka det europeiska arbetet.Standardiseringen är ett lagspel där tillverkare och användare, arbetsgivare och fack, statliga verk och myndigheter, forskningsinstitutioner, konkurrenter och kollegor deltar. Alla intresserade inbjuds att medverka och de kan därmed få in sina tekniska experter i de europeiska kommittéerna.



• Påverkar utformningen av europeiska och internationella OFP-standarder – 
anpassa dem till den egna verksamheten 

• Omvärldsbevakning – anpassa den egna verksamheten i god tid 

• Alltid ha tillgång till aktuell information och de senaste standarderna inom 
området. 

• Neutral mötesplattform där konkurrerande företag kan samverka lagligt  

• Nätverka, diskutera standarder, standardförslag  och tolkning av krav i 
regelverken t.ex. PED. Samt hur man vill påverka standarderna inom OFP, 
nationell och internationellt 

• Poänggrundande vid certifikatsförlängning 
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Varför bör vi vara med i SIS/TK 125 och 
standardisera? 

Presenter
Presentation Notes
Vad får företag ut av att vara med i standardiserings-arbetet hos SIS?Fri tillgång till standarder, såväl under utveckling som redan fastställda, inom projektet.Tillgång till den senaste informationen inom projektet. Projektet har en hemsida där den senaste informationen läggs upp. Kontinuerligt hålls nationella möten för information och diskussion.Möjlighet att skydda svenska näringslivets/myndigheters intressen. Detta genom påverkan i form av röstning, lämna förslag på ändring, ge förslag på nya standarder etc.Samordning av svenska synpunkter till CEN.�Rådgivning vid frågor som rör standarder inom aktuellt område.Möjlighet att deltaga vid internationella möten som representant för Sverige.Tillgång till nationellt och internationellt nätverk.



Att ta fram en standard 
 

7 

Publicering 
Idé 

Beslut 

Start 
Förslag 

Remiss 

Kommen- 
tarer 

Omröst- 
ning 

Fast- 
ställelse 

Presenter
Presentation Notes
PUBLICERINGEfter publicering aktualitetsundersöks alla standarder vart 5:e år.SIS Förlag säljer de internationella och svenska standarderna. - Förlaget erbjuder även kurser och konsulttjänster.



 
 
Deltagarna i SIS/TK arbetar löpande med  
att arbeta fram och kommentera förslag till 
innehåll inom ramen för det internationella 
arbetet. 
 
 

Stadiebeteckning 

Framtagning av CEN och ISO standarder 

Så här påverkar SIS: 

2 
m

ån
 

2 
m

ån
 

 3
 m

ån
 

(2
 m

ån
) 

CEN 

Europastandard 
fastställd som 

svensk standard 
SS-EN 

ISO                   

Dokumenttyp Dokumentprefix 

New Work Item 
Proposal NWIP New work item 

proposal NWIP  

Working draft WD Working draft WD 

Working draft WD Committee Draft CD 

Europastandard EN Global standard ISO 

Global standard 
fastställd som 

svensk standard 
SS-ISO 

 
SIS lämnar SIS/TK:s svar och kommentarer 
till CEN eller ISO.  
 

Draft 
International 

Standard 
DIS prEN Enquiry 

Draft 
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år
 

67 
Svensk 
fastställelse 

10 
Förslagsfas 
Proposal stage  
 

20 
Utarbetandefas  
Drafting stage  
 

 
30 

Konsensusfas 
Committee stage  

 

 
60 

Publikationsfas 
Publication stage  

 

Systematic review 
 

90 
Översyn 
Review stage  

 

Systematic review 

 
40 

Remissfas 
Enquiry stage  

 
50 

Godkännadefas 
Approval stage  

Final Draft 
International 

Standard 
FDIS FprEN Formal Vote 

Final draft 

2014-08-14 

Om standarden förväntas bli fastställd  
som svensk standard skickas förslaget på  
nationell remiss (alla CEN standardförslag  
måste remissbehandlas). SIS TK:s svar och 
kommentarer lämnas till CEN eller ISO. 

Röstning genomförs endast då omfattande 
tekniska förändringar föreslagits på DIS-
stadiet av ett signifikant antal länder med 
intresse av förslaget. 
SIS röstar Ja, Nej eller Avstår.  På CEN- 
och ISO-nivå måste Nej-röst motiveras.  

 SIS fastställer standarden som svensk 
standard. Den svenska fastställelsen är 
tvingande för CEN-standarder och frivillig 
för ISO-standarder. 

Inom översynsfasen svarar och kommenterar  
SIS/TK på om de anser att standarden ska  
fortsätta gälla, behöver revideras eller ska dras in.  
SIS sammanställer och svarar CEN eller ISO.  
 

CEN- eller ISO/TC kan välja att skicka ut WD 
eller CD till SIS för nationella kommentarer. 
SIS/TK:s kommentarer sammanställs av SIS  
och skickas till TC. 

Ska initieras senast efter 4 år och vara klar efter 5 år. Ska ske vart 5:e år. 
 

Dokumenttyp Dokumentprefix 

Alla standarder finns till försäljning hos SIS. 

http://www.sis.se/
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OFP produktmatris på sis.se/tk 125 



Översättningsinitiativ 

Metod Metodstandard Acceptanskrav Ansvarig 
granskare 

MT ISO 17638:2003 klar ISO 23278:2015 klar 

MT EN ISO 9934-1 
under publicering - 

PT EN ISO 3452-1 
under publicering 

EN ISO 23277  
under publicering 

UT EN ISO 17640 EN ISO 11666 

RT EN ISO 17636 klara EN ISO 10675-1 

VT SS-EN 13018   

VT EN ISO 17637   

2016-04-14 10 



 

Kvalificering: 

• Revidering av ISO/TR 25107 Guidlines for NDT training syllabuses och ISO/TR 25108 
Guidelines for NDT personnel training organizations Arbetet går framåt. Man 
planerar att ha rapporterna färdiga i samband med ISO-möte juni 2016. 

 

• EN-ISO 9712:2012 Qualification and certification of NDT personnel, det har 
utkommit Literature concerning 9712. Förfrågan om att starta revidering tidigare än 
2017. Sverige röstade nej och inväntar revidering 2017. 
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På gång inom CEN/TC 138 och  
ISO/TC 135 Non-destructive testing 

Presenter
Presentation Notes
ISO/TR 25107 och ISO/TR 25108 påverkar kraven på utbildningen inför certifiering. Den har hittills varit en rekommendation men tydligen ska den nu fungera som normgivande standard.



Röntgen:  

• ISO/DIS 15708-1 Non-destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - 
Part 1: Principle, equipment and samples  revidering 

• ISO/DIS 15708-2 Non-destructive testing - Radiation methods - Computed Tomography - 
Part 2: Operation and interpretation  revidering 

• ISO/DIS 15708-3 Non-destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - 
Part 3: Terminology    revidering 

• ISO/DIS 15708-4  Non-destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - 
Part 4: Qualification    revidering 

• PrEN ISO 16371-2 Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage 
phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using 
X-rays and gamma rays       *ny standard som ersätter EN 14784-2 

Standarderna är ute på remissröstning  som avslutas i juni/juli. Publiceras troligtvis under 
2016. 

• ISO/NP 21432 Non-destructive testing – Standard test method for determining residual 
stresses by neutron diffraction.  Nytt standardförslag 
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På gång inom CEN/TC 138 och  
ISO/TC 135 Non-destructive testing 



Ultraljud: 

• prEN ISO 18563-2 Non-destructive testing - Characterisation and 
verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes  
    revidering 

• prEN ISO 5577 Non-destructive testing - Ultrasonic testing – Vocabulary 

• ISO/DTR 16829 Non-destructive testing - Automated ultrasonic testing - 
Selection and application of systems   teknisk rapport 

• ISO/NP 21453 Non-destructive testing - Test method for measuring 
residual stress using ultrasonic critical refracted longitudinal wave          
    nytt standardförslag 
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På gång inom CEN/TC 138 och  
ISO/TC 135 Non-destructive testing 



Eddy current methods: 

• ISO/DIS 20339 Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Array 
probe characteristics and verification  

• ISO/DIS 20669 Non-destructive testing - Pulsed Eddy current testing of ferromagnetic 
material components 

Ute på DIS-röstning mars/april 

Penetrant testing: 

• Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good 
practice       nytt standardförslag 

• Non-destructive testing - Penetrant testing: reference photographs and sizing of 
indications    nytt standardförslag 
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På gång inom CEN/TC 138 och  
ISO/TC 135 Non-destructive testing 



Magnetic particle testing: 

• FprEN ISO 12707 Non-destructive testing - Magnetic particle testing - 
Vocabulary   Publiceras inom kort 

• prEN ISO 9934-1 rev Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 
1: General principles  En mindre uppdatering därefter publicering 

Leak testing: 

• prEN ISO 20485 Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method 
   Nästa steg slutomröstning (formal vote) 

• prEN ISO 20486 Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference 
leaks for gases  Lite försenat 

• prEN ISO 20484 Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary  Godkänd 
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På gång inom CEN/TC 138 och  
ISO/TC 135 Non-destructive testing 



Infrared theromgraphic testing: 

• FprEN 16714- 1 Thermographic testing - Part 1 - General principles 

• FprEN 16714- 2 Thermographic testing - Part 2- Equipment  

• FprEN 16714-3  Thermographic testing - Part 3 – Terms and definitions 

Slutomröstning pågår till slutet av maj därefter publicering 

Acoustic emisson: 

• FprEN ISO 18081 Acoustic emission testing (AT) - Leak detection by means 
of acoustic emission    Snart publicerad 

• prEN 1330-9 Terminology- Part 9: Terms used in acoustic emission testing 
     Nästa steg slutomröstning 
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På gång inom CEN/TC 138 och  
ISO/TC 135 Non-destructive testing 



 

• ISO/NP 5173 Destructive tests on welds in metallic materials - Bend tests   
   Nästa steg DIS, senast 2016/08 

• ISO/DIS 10675-1 Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, 
titanium and their alloys  Nästa steg slutomröstning 

• ISO/DIS 10675-2 Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and 
its alloys  Nästa steg publicering 

• ISO/NP 11666 Ultrasonic  testing - Acceptance levels     
   Nästa steg DIS, senast 2016/08 

• ISO/DIS 17635 General rules for metallic materials   
   Nästa steg FDIS 

• ISO/DIS 17637 Visual testing of fusion-welded joints   
   Nästa steg publicering (juli)  
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Arbete inom OFP för svetsar 



 

• ISO/DIS 17638 Magnetic particle testing    
  Nästa steg publicering (juli) 

• ISO/DIS 17640 Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment 
  Röstning avslutas juni 

• ISO/NP 20601 Ultrasonic testing - Use of (semi-)automated phased array technology 
for steel components with small wall thickness    
  Nästa steg, DIS (2017) 

• ISO/NP 22825 Ultrasonic testing  - Testing of welds in austenitic steels and nickel-
based alloys                                        
  Nästa steg DIS röstning (senast juli) 

• ISO/DIS/23279 Ultrasonic testing - Characterization of indications in welds  
  Röstning avslutas maj 
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Arbete inom OFP för svetsar 



Tack för mig!  
Hör gärna av er om ni har 
frågor. 
 
Sanna Edlund 
 
http://www.sis.se/tk125 
  

Sanna Edlund 
Projektledare 

sanna.edlund@sis.se 
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