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Den här standarden kan hjälpa dig att effektivisera och kvalitetssäkra ditt arbete. SIS har fler tjänster att erbjuda dig
för att underlätta tillämpningen av standarder i din verksamhet.
SIS Abonnemang
Snabb och enkel åtkomst till gällande standard med SIS Abonnemang, en prenumerationstjänst genom vilken din organisation får tillgång till all världens standarder, senaste uppdateringarna och där hela din organisation kan ta del av
innehållet i prenumerationen.
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Europastandarden EN 16002:2018 / AC:2021 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den
officiella engelska versionen av EN 16002:2018 / AC:2021.

The European Standard EN 16002:2018 / AC:2021 has the status of a Swedish Standard. This document
contains the official version of EN 16002:2018 / AC:2021.
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LÄSANVISNINGAR FÖR STANDARDER
I dessa anvisningar behandlas huvudprinciperna för hur regler och yttre begränsningar anges i
standardiseringsprodukter.
Krav
Ett krav är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger objektivt verifierbara kriterier som ska uppfyllas och från vilka
ingen avvikelse tillåts om efterlevnad av dokumentet ska kunna åberopas.Krav uttrycks med hjälpverbet ska (eller ska
inte för förbud).
Rekommendation
En rekommendation är ett uttryck i ett dokuments innehåll som anger en valmöjlighet eller ett tillvägagångssätt som
bedöms vara särskilt lämpligt utan att nödvändigtvis nämna eller utesluta andra. Rekommendationer uttrycks med
hjälpverbet bör (eller bör inte för avrådanden).
Instruktion
Instruktioner anges i imperativ form och används för att ange hur något görs eller utförs. De kan underordnas en annan
regel, såsom ett krav eller en rekommendation. De kan även användas självständigt, och är då att betrakta som krav.
Förklaring
En förklaring är ett uttryck i ett dokuments innehåll som förmedlar information. En förklaring kan uttrycka tillåtelse,
möjlighet eller förmåga. Tillåtelse uttrycks med hjälpverbet får. Inom standardiseringen saknas rekommenderad nekande
motsats till hjälpverbet får, förbud uttrycks med ska inte enligt reglerna för krav. Möjlighet och förmåga uttrycks med
hjälpverbet kan (eller motsatsen kan inte).

READING INSTRUCTIONS FOR STANDARDS
These instructions cover the main principles for the use of provisions and external constraints in
standardization deliverables.
Requirement
A requirement is an expression, in the content of a document, that conveys objectively verifiable criteria to be fulfilled, and
from which no deviation is permitted if conformance with the document is to be claimed. Requirements are expressed by
the auxiliary shall (or shall not for prohibition).
Recommendation
A recommendation is an expression, in the content of a document, that conveys a suggested possible choice or course of
action deemed to be particularly suitable, without necessarily mentioning or excluding others. Recommendations are
expressed by the auxiliary should (or should not for dissuasion).
Instruction
An instruction is expressed in the imperative mood and is used in order to convey an action to be performed. It can be
subordinated to another provision, such as a requirement or a recommendation. It can also be used independently and is
then to be regarded as a requirement.
Statement
A statement is an expression, in the content of a document, that conveys information. A statement can express permission,
possibility or capability. Permission is expressed by the auxiliary may. There is no recommended opposite expression for
the auxiliary may in standardization, prohibition is expressed by the use of shall not in accordance with the rules for
requirements. Possibility and capability are expressed by the auxiliary can (its opposite being cannot).
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SS-EN 16002:2018/AC:2021 (E)

1 Modification to 8.4, Insulation
Replace the text of the two alineas below specification c) with:
“Other insulation materials may be used for the test but in this case the application rules as defined in
Clause 11 are not applicable. In this case the insulation material which is used shall be specified in detail
within the test report. These insulation boards shall be installed in such way that free airflow is ensured
from the outside of the test sample to the total area between the insulation board and the underside of
the waterproofing membrane.”.

2 Modification to Clause 12, Test report
Replace the text of information s) with:

“ description of how free airflow is ensured according to requirement in 8.4”;
Add below information s):

“t) any other factor that could have influenced the result.”.
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