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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
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Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
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As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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•
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Rolling bearings — Methods for calculating the modified
reference rating life for universally loaded bearings
TECHNICAL CORRIGENDUM 1
Roulements — Méthodes de calcul de la durée nominale de référence corrigée pour les roulements chargés
universellement
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to ISO/TS 16281:2008 was prepared by Technical Committee ISO/TC 4, Rolling
bearings, Subcommittee SC 8, Load ratings and life.

Page 7, 4.3.1.2
On the right-hand side of Equations (19) and (20), replace “(cos α ) 0,7
i ”
“(cos α ) i 0,7 ”, in order for the equations to read as follows:
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Ordlista
Här har vi samlat de förkortningar som oftast används i standardiseringssammanhang och förklarat dem kortfattat.
Förkortningarna är sorterade i alfabetisk ordning.
CEN

European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation). Utarbetar Europastandarder för
områden som inte täcks av CENELEC.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Européen de Normalisation Electro-technique).
Utarbetar Europastandarder inom el.

CWA

CEN/CENELEC Workshop Agreement. Tekniskt dokument utarbetat av CEN- och CENELEC-organiserad arbetsgrupp.

EN

Europastandard från CEN/CENELEC.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute. De utarbetar Europastandarder inom telekommunikationsområdet.

FDIS

Final Draft International Standard. Slutligt förslag till global standard från IEC eller ISO.

ICS

International Classification for Standards. Ett internationellt klassificeringssystem för standarder.

IEC

International Electrotechnical Commission. Utarbetar internationell standard inom området el.

ISO

International Organization for Standardization. Utarbetar internationell standard inom alla områden utom
telekommunikation och elteknik.

ITS

Informationstekniska standardiseringen. Utarbetar och bevakar standardisering inom informationsteknik.
En av de svenska medlemmarna i ETSI, European Telecommunications Standards Institute.

ITU

International Telecommunication Union. Utarbetar internationella standarder inom radio och telekommunikation.

IWA

ISO Workshop Agreement. Tekniskt dokument utarbetad av ISO-organiserad arbetsgrupp.

Konsoliderad

En konsoliderad standard har sitt tillägg inarbetat och ersätter tidigare utgåva.

PAS

Publicly Available Specifications. Tekniska dokument inom IEC och ISO.

prEN

Förslag till Europastandard från CEN, CENELEC eller ETSI.

SEK

SEK Svensk Elstandard. Svarar för standardiseringen inom området el i Sverige. Svensk medlem i
CENELEC och IEC.

SIS

SIS, Swedish Standards Institute. Svensk medlem i CEN och ISO.

SIS-TR

Technical Report. Teknisk rapport som beskriver resultat av undersökningar eller andra studier.

SIS-TS

Technical Specification. Teknisk specifikation som anger tekniska krav som ska uppfyllas av en produkt,
process eller tjänst.

SIS-WA

SIS Workshop Agreement. Överenskommelse som ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter
eller deras resultat.

SIS-WS

SIS Workshop. Standardiseringsprojekt med syfte att snabbt ta fram SIS Workshop Agreement.

SS

Svensk standard. Fastställs av SIS, SEK eller ITS. SS ingår som första led i beteckningen för svensk standard
fastställd efter 1 januari 1978.

SS/T1

Tillägg 1 till svensk standard.

SS-EN

Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN/AC

Rättelse till Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN/A1

Tillägg 1 till Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO

Internationell standard från ISO som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/AC

Rättelse till standard från ISO som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/A1

Tillägg 1 till standard från ISO som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/IEC

Internationell standard från ISO/IEC som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-IEC

IEC-standard fastställd som svensk standard.

SS-ISO

ISO-standard fastställd som svensk standard.

SS-ISO Amd 1

ISO-standard fastställd som svensk standard. Tillägg 1.

SS-ISO/Cor 1

ISO-standard fastställd som svensk standard. Rättelse 1.

WD

Working Draft. Förslag till internationell standard eller Europastandard utarbetade i WG.

WG

Working Group. Arbetsgrupp tillsatt av t. ex. en internationell kommitté.

WI

Work Item. Ärende, en avgränsad arbetsuppgift som avser att resultera i en standard.

