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Kommentar/Motivering

Ert förslag till ändring

Så här står det nu: "Standardiseringskommittén
TC 350 har i uppdrag att se över standarden
EN 15804 för att göra den mer kompatibel med
PEF, och i maj 2018 fattas sannolikt beslut om
uppdaterad standard. När det gäller GWP
kommer standarden sannolikt att följa PEF, men
att delposterna kommer att särredovisas. Regler
för data som används i klimatdeklarationen bör
därmed anpassas successivt i enlighet med
denna utveckling".

Utifrån det som pågår föreslås texten uppdateras
till följande:

Beslut från november 2018: As decided during
the latest CEN/TC 350 meeting, the members
have to take the decision to launch the formal
vote on EN 15804 prA2 "Sustainability of
construction works - Environmental product
declarations - Core rules for the product
category of construction products". This enquiry
is not the formal vote, the objective of this
ballot is to ensure that the text is ready for
formal vote. If the decision to launch the formal
vote is taken, the formal vote would take place

”Standardiseringskommittén CEN/TC 350 har i
uppdrag att se över standarden EN 15804 för att
göra den mer kompatibel med PEF, och under
2019 förväntas en reviderad version publiceras”.

in February or March for 8 weeks, and the next
stage would be the publication of this
amendment. Editorial comments are welcome if
formulated in the official commenting table and
using the numbering of the modifications".
Generellt

60

Listan på centrala standarder inom området är
korrekt.

Generellt

Sid 48, fotnot 25

Beskrivningen av BIM är alltför förenklad.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Fotnot 25, sid 48 föreslås kompletteras med att
BIM, Building Information Model, är en virtuell
geometrisk representation som skapas i en
byggprocess för projektering och visualisering,
med målet att samla information om byggnader
och om processerna och besluten kring
byggnaden.

