
Årsrapport 2005



Dette er Standard Norge 3

Organisasjon 4

Nøkkeltall 5

Styrets årsberetning 7

Resultatregnskap 11

Balanse per 31. desember 12

Noter til regnskapet 14

Revisors beretning 21

Aktiviteter i 2005 22

Standard Norges styre og representantskap 38

Forkortinger, ord og uttrykk 39

Innhold

2005-10-14
Standarden NS-ISO 8601 Dataelementer og utvekslingsformater 
- Informasjonsutveksling - Angivelse av dato og klokkeslett anbe-
faler at formatet ÅÅÅÅ-MM-DD benyttes når en dato skal angis. 
Dette betyr at datoen over er 14. oktober 2005.



Dette er Standard NorgeDette er Standard Norge

• Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon med   
 ca. 70 ansatte. Medlemskap i Standard Norge er åpent for bedrifter,    
 organisasjoner, myndigheter og andre.

• Standard Norge ivaretar standardisering som fører fram til Norsk 
 Standard og tilhørende publikasjoner.

• Standard Norge har enerett på å utgi Norsk Standard.

• Årlig fastsetter Standard Norge ca. 1200 nye Norsk Standard. De aller   
 fleste av disse er utarbeidet som felles europeiske standarder.

• Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet,   
 bortsett fra teleteknologi og elektro.

• Standard Norge eier 80 % av Pronorm AS, som er standardiseringens   
 salgs- og markedsføringsselskap.

• Standard Norge er medlem av og representerer Norge i den inter-
 nasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske 
 standardiseringsorganisasjonen CEN.

• Organisasjonen drives etter prinsippet om non-profitt, i den forstand at   
 alle inntekter tilbakeføres til aktivt standardiseringsarbeid.

• Standard Norge ble stiftet 24. juni 2003, og startet sin virksomhet 1.    
 november 2003. Organisasjonen har røtter tilbake til 1923, da det tid- 
 ligere Norges Standardiseringsforbund ble startet.

Forretningsidé
Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardi-
sering i Norge.

•	 Sammen	med	kundene	utvikler	vi	løsninger	som	gir	økt	effektivitet,		 	 	
 større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet.
•	 Vi	er	et	nøytralt	bindeledd	mellom	involverte	parter	og	en	pådriver	i		 	 	
 globale nettverk.

Visjon
Standard Norge skal være en anerkjent arena for verdiskaping og samfunnsnytte

Kjerneverdier
Troverdig - Endringsdyktig - Inkluderende

Standard for samfunns-
ansvar
ISO har etablert en arbeids-
gruppe som skal utarbeide 
en internasjonal standard 
for samfunnsansvar (social 
responsibility). Standarden 
skal gi veiledning i prinsip-
pene om samfunnsansvar. 
Arbeidet er beregnet å ta 
3 år.

I begynnelsen av mars 2005 
hadde arbeidsgruppen sitt 
første møte i Brasil. Møtet 
samlet ca. 300 deltakere fra 
45 land. Disse representerte 
forbrukerne, myndighetene, 
NGOer (Non Governemental 
Organisations), industri/
næringsliv, arbeidstakeror-
ganisasjoner samt under-
visnings- og forskningsinsti-
tusjoner. Fra Norge deltok 
representanter	fra	Veritas,	
Barne- og familiedeparte-
mentet og Standard Norge. 
Det er etablert en nasjonal 
referansegruppe som følger 
opp arbeidet i ISOs arbeids-
gruppe. 
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Organisasjon

Vi tar grep om forbrukeren
Barne- og familiedeparte-
mentet, Forbrukerrådet og 
Standard Norge har gått 
sammen om opprettelsen 
av et forbrukersekretariat 
i Standard Norge. Sekreta-
riatet ble opprettet i januar 
2005. 

Formålet er å sørge for 
at forbrukerhensyn blir 
ivaretatt i alle relevante 
sammenhenger innenfor 
standardiseringsarbeidet. 

Ved	utgangen	av	2005	hadde	Standard	Norge	71	medarbeidere.	59	av	disse	var	fast	
ansatte, mens 12 var konsulenter eller på engasjement. Til sammen utgjorde ar-
beidsinnsatsen 65,4 årsverk. Av de 71 medarbeiderne var fordelingen mellom kvin-
ner og menn henholdsvis 35 og 65 %.

I løpet av 2005 har det vært jobbet med videreutvikling av organisasjonen. Dette har 
blant annet resultert i endringer i organiseringen. Disse ble gjennomført med virk-
ning fra årsskiftet 2005/06.

Marked 1 er delt inn i markedsområdene petroleumsindustri, informasjonsteknologi, 
industri og produksjon, mat og miljø, og tjenester og samfunn. Marked 2 omfatter 
markedsområdet bygg, anlegg og eiendom. Avdeling for ressurser standardisering 
bemanner de ulike standardiseringsprosjektene.

Arbeidsmiljø
Det totale sykefraværet blant de fast ansatte i 2005 var på 4,7 %. 0,4 prosentpoeng 
var egenmeldinger, mens 2,5 prosentpoeng skyldes langtidsfravær over 4 uker.

Standard Norges arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å ivareta arbeidsmiljøet i 
organisasjonen. Utvalget har i 2005 bestått av: Sigurd N. Uggen (ansattes represen-
tant), Grethe Dønhaug (verneombud), Odd Bjørnstad (personalsjef) og Trine Tveter 
(adm. direktør).

Arbeidsmiljøutvalget har hatt ett møte i 2005, og behandlet følgende saker: En in-
tern trivselsundersøkelse og bedriftslegens årsrapport for 2004.

Standard Norge har et samarbeidsutvalg (SU) bestående av tillitsvalgte Guri Kjørven 
(Negotia) og Merete Holmen Murvold (TEKNA) og fra ledelsen Trine Tveter (adm. 
direktør) og Odd Bjørnstad (personalsjef). SU har jevnlige møter hvor saker iht. avta-
leverket blir diskutert.

Standard Norge har i 2005 jobbet videre med videreutvikling av organisasjonens 
kjerneverdier. Det har vært holdt egne samlinger og hele personalet er trukket inn i 
prosessen. Hensikten er å skape et større eierforhold til kjerneverdiene og gi de et 
mer konkret innhold i forhold til det daglige virket.

Informasjon og kommunikasjon
Marit Sæter

Informasjonssjef

 
Ivar Jachwitz

Viseadm.	direktør

 
Trine Tveter

Adm. direktør

Marked 1
Magne J. Kalstad

Markedssjef

Marked 2
Jacob Mehus
Markedssjef

Ressurser
Standardisering

Tom A. Høseggen
Avd. sjef

Personal og
administrasjon
Odd Bjørnstad

Avd. sjef

Organisasjonskart fra 1. januar 2006
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Nøkkeltall

1  Omfatter både de som er utviklet nasjonalt (prefiks NS), europeisk (NS-EN) og inter-
 nasjonalt (NS-EN ISO og NS-ISO).
2  For 2005 er det ikke en tilsvarende økning som tidligere år, ettersom grunnlaget for 
	 beregning	av	”andre	normative	dokumenter”,	dvs.	andre	enn	Norsk	Standard,	er	endret	i		
 2005.

Standarder 2005 2004 2003
Antall fastsatte Norsk Standard1 1 298 1 094 1 219
av disse er det:
 Nasjonale (NS) 24 22 32
 Europeiske (NS-EN, NS-EN ISO) 1 265 1 058 1 181
 Internasjonale (NS-ISO) 9 14 6

Antall oversettelser 90 40 48
Tilbaketrekkinger 478 258 424

Totalt antall normative dokumenter 2 13 351 13 289 12 488

Totalt antall gyldige Norsk Standard 1 12 313  11 491 10 678
av disse er det nasjonalt utarbeidet 1 879   1 809  

Høring og avstemminger 2005 2004 2003
Forslag sendt på høring (stadium 40) 1 633 1 647 1 052
Avstemminger til ISO (stadium 50) 631 375 232
Avstemminger til CEN (stadium 50) 1 472 490 323

Norsk engasjement
Sekretariat i ISO (inkl. lederverv) 46 32 54
Sekretariat i CEN (inkl. lederverv) 37 41 28

Aktiv deltakelse i antall ISO/TC 76  69 74
Aktiv deltakelse i antall CEN/TC  150   159 147 
Antall deltakere internasjonalt ca.900 ca.900 ca.900

Nasjonal innsats
Najonale komiteer 350 307 280
Antall deltakere 2 125 2 100 2 106

eforum 
- nå i Standard Norge
15. januar 2005 ble virksom-
heten til stiftelsen eforum 
overført til Standard Norge. 
eforum er en interesseorga-
nisasjon og et nettverk som 
har som hovedmål å bidra 
til å skape et dynamisk miljø 
innenfor elektronisk for-
retningsdrift i næringsliv og 
offentlig sektor.

IKT og elektronisk sam-
handling vil få en stadig 
større og viktigere betyd-
ning på de fleste virksom-
hetsområder i samfunnet. 
I denne sammenhengen 
er utvikling og bruk av 
standarder helt essensi-
elt. Det er derfor viktig at 
Standard Norge styrker sine 
muligheter for å være en 
mer markert aktør i en slik 
utvikling. 

Målet er å skape en vinn-
vinn-situasjon som kan øke 
interessen og engasjemen-
tet i IKT-standardiseringen, 
og samtidig gi eforum økt 
styrke og slagkraft i sitt ar-
beid for å fremme elektro-
nisk handel og forretnings-
drift i Norge.
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Økonomi (tall i mill. kroner) 2005 20041 20032

Statstilskudd 25,000
Salgsinntekter 32,117
Andre inntekter 15,302

Sum driftsinntekter 72,419 66,107  
    
Varekostnader	 15,285	 	 	
Lønnskostnader 38,482    
Andre kostnader 16,403

Sum driftskostnader 70,171 63,126  

Driftsresultat 2,249 2,981  

Finansinntekter 1,470 0,539     
     
Resultat  3,719 3,520

1  Enkelttall er ikke oppgitt for 2004.
2  Tall er ikke oppgitt ettersom Standard Norge ble etablert 1. november 2003.

Vellykket helsekonferanse
I samarbeid med Helse Øst 
arrangerte Standard Norge 
konferansen	”Kvalitet	i	
helse- og omsorgssektoren 
- Erfaringer med bruk av EN 
ISO	9001	i	helsetjenesten”	
i februar. På konferansen, 
som hadde nesten 300 del-
takere, ble det tatt opp hvor-
dan man kan imøtekomme 
krav og forventninger fra 
pasienter, pårørende, 
medarbeidere, myndigheter, 
politikere og media.

Målet med konferansen var 
å belyse hvorfor forskjellige 
helse- og omsorgstjenes-
ter velger å bruke NS-EN 
ISO 9001, dele erfaringer 
fra etablering av system 
og implementering, med 
særlig vekt på resultater og 
måloppnåelse.
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Årsmøte 2005
Standard Norge holdt års-
møtet 20. april. Under den 
første, åpne delen av møtet 
var	temaet	“Standardisering	
–	en	arena	for	nærings-
utvikling	og	innovasjon”.	
Generalsekretær i ISO, Alan 
Bryden, var en av innle-
derne, og han snakket om 
muligheten innenfor ISO til 
å bygge opp et internasjo-
nalt faglig nettverk.

Bilde: 
Ordfører av representant-
skapet Tor Espedal og 
ISOs generalsekretær Alan 
Bryden.

Virksomhetens art og hvor den drives 
Standard Norge (SN) er en uavhengig 
medlemsorganisasjon som utvikler 
standarder for de fleste områder i 
samfunnet. Organisasjonen utarbeider 
nasjonale standarder, deltar i arbeid i 
de internasjonale standardiseringsor-
ganisasjonene CEN og ISO, og fremmer 
standardiseringen og dens betydning. 
Standard Norge fastsetter Norsk Stan-
dard basert på forslag til standarder 
utarbeidet nasjonalt eller i CEN og ISO.

Standard Norge hadde 71 medarbeidere 
ved utgangen av 2005, og virksomheten 
er etablert i Strandveien 18 på Lysaker i 
Bærum kommune.

Hovedtrekk for virksomheten 2005
Standard Norge startet sin virksomhet 
1. november 2003 og kan se tilbake på 
det andre året med full drift. Styret har 
vært svært opptatt av at synergier og 
effektiviseringsgevinster ved samlingen 
kan realiseres så raskt som mulig. Al-
lerede i løpet av 2004 ble det oppnådd 
vesentlige rasjonaliseringsgevinster 
i administrative funksjoner, samtidig 
som en større andel av arbeidsstyrken 
driver standardiseringsarbeid. I 2005 er 
denne utviklingen videreført gjennom 
implementering av nye tiltak fra organi-
sasjonsarbeidet, samt innføring av ad-
ministrative drifts- og styringssystemer 
som effektiviserer standardiseringsar-
beidet og ressursinnsatsen generelt.

I januar 2005 overtok Standard Norge 
virksomheten i stiftelsen eforum som er 
et kompetanseforum innenfor e-handel 
og elektroniske forretningsprosesser i 
privat og offentlig sektor. I disse proses-
sene er IKT-standarder viktige forut-
setninger og samtidig nyttige verktøy. 
Overtakelsen av eforum gir Standard 
Norge et større nettverk mot aktørene 
innenfor e-forretnings- og IKT-områ-
det. Med eforum overtok også Standard 

Norge aksjeselskapet Nsafe som driver 
en merkeordning for trygg e-handel.

Samtidig med endringsprosessene har 
det vært god ivaretakelse av den løpende 
produksjonen og tjenesteytingen over-
for våre interessenter. Innsatsen fra de 
ansatte har vært betydelig, og de har vist 
god evne og vilje til å takle de organisa-
toriske endringer som har funnet sted.

Gjennom de senere år har standardi-
seringen i økende grad blitt et viktig 
virkemiddel for effektivisering og kon-
kurransedyktighet. Samtidig gjør stan-
dardiseringen nytte for seg på stadig 
flere områder i samfunnet. Europakom-
misjonen har markert seg som en driv-
kraft på dette området. Dette er senest 
bekreftet ved lanseringen av Kommi-
sjonens	”Action	plan	for	standardiza-
tion”	høsten	2005.	Styret	gjennomførte	
i desember 2005 et besøk i Brussel for 
å gjøre seg bedre kjent med den euro-
peiske utviklingen på standardiserings-
området. Det var nyttige møter både 
med CEN, Europakommisjonen, EFTA-
sekretariatet, Norges delegasjon til EU, 
forbrukerorganisasjonenes europeiske 
organisasjon for standardisering ANEC, 
og Brusselskontorene til LO og NHO.

I 2005 ble det fastsatt 1298 nye Norsk 
Standard, mens 478 Norsk Standard ble 
trukket tilbake. Det totale antallet Norsk 
Standard økte derved fra 11 491 ved ut-
gangen av 2004 til 12 313 ved utgangen 
av 2005. I tillegg hadde Standard Norge 
1040 andre normative dokumenter ved 
slutten av året.

En svært stor andel av Standard Norges 
arbeid er knyttet opp mot CEN og ISO. 
Norge deltar aktivt i disse organisasjo-
nene, har ansvar for komiteer og ar-
beidsgrupper, og prioriterer deltakelse 
på områder som er av betydning for 
norske interesser. Av de om lag 2 100 

Styrets årsberetning
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norske ekspertene som er engasjert i 
standardiseringsarbeid, deltar over 900 
i de internasjonale komiteene og deres 
arbeidsgrupper. Det er i særlig grad 
representanter fra næringslivet som 
deltar.	Verdien	av	denne	egeninnsatsen	
er anslått til å utgjøre drøyt 100 mill. 
kroner per år.

Standard Norge har fortsatt høy ak-
tivitet på styrenivå i CEN og ISO. Slikt 
engasjement er nødvendig for at også 
mindre industrilands og våre nasjonale 
behov blir ivaretatt i policyutviklingen. I 
ISO har Standard Norge sittet i både det 
administrative og det tekniske styret. 
Det sistnevnte teller kun 12 av ISOs i alt 
ca. 100 medlemmer. Denne posisjonen 
holder Norge for perioden 2005 t.o.m. 
2007. I CEN er alle medlemmene med i 
både det administrative og det tekniske 
styret, slik at Standard Norge også her 
har tilsvarende påvirkningsmuligheter.

I tillegg deltar vi i enkelte viktige ar-
beidsgrupper og programarbeid på 
styringsnivå i både ISO og CEN.

Økonomi
Standard Norges økonomi er basert på 
salg av standarder og tilhørende pro-
dukter, samt tilskudd fra Nærings- og 
handelsdepartementet og private og 
offentlige interessenter. Salg av standar-
der utarbeidet av Standard Norge skjer 
gjennom datterselskapet Pronorm AS. 
Royalty fra salget utgjør en betydelig 
del av inntektsgrunnlaget for organisa-
sjonen. I 2005 var tilskuddet fra Næ-
rings- og handelsdepartementet (NHD) 
25 mill. kroner og tilbakeførte inntekter 
(royalty) fra Pronorm AS 21,270 mill. 
kroner. Inntektene fra Pronorm AS skal 
dekke kostnader Standard Norge har 
i forbindelse med utarbeiding av stan-
dardene. Driftsinntektene var totalt 
på 72,419 mill. kroner og det samlede 

resultat før finansinntekter var et over-
skudd på 2,249 mill. kroner. Den vesent-
ligste delen av overskuddet skyldes 
lavere pensjonskostnader som følge av 
inntektsførte endringene i balanseførte 
pensjonsforpliktelser fra 2004 til 2005. 
Etter finansinntekter som inkluderer 
salg av Standard Norges aksjeposten i 
Nemko Certification AS, er det samlede 
overskudd 3,719 mill. kroner.

Utfordringene fremover og videre drift
Årsregnskapet er utarbeidet etter for-
utsetningene om videre drift. Standard 
Norges eiendeler utgjorde ved årsskiftet 
42,064 mill. kroner, og egenkapitalen 
utgjorde 25,681 mill. kroner.

For gjennomføringen av Standard Nor-
ges standardiseringsprosjekter må det 
sikres tilstrekkelig finansiering gjennom 
tilbakeført royalty fra salg av standarder, 
bidrag fra de involverte interessenter og 
ved midler fra NHD-bevilgningen. I den 
forbindelse er det regelmessig og god 
dialog med Nærings- og handelsdepar-
tementet og andre viktige interessepar-
ter i privat og offentlig sektor.

Styret vil fortsatt ha fokus på optima-
lisering av drift og videreutvikling av 
organisasjonen i forhold til nye standar-

ISO 9000-forum
Standard Norge etablerte i 
april 2005 et samarbeidsfo-
rum/nettverk som støtte til 
brukerne av standarder for 
ledelsessystemer.

Standarder for kvalitet (ISO 
9000-serien) og miljø (ISO 
14000-serien) er tatt i bruk 
av mange bedrifter og orga-
nisasjoner i Norge. Innenfor 
en rekke spesifikke fagom-
råder er det laget standar-
der med utgangspunkt i ISO 
9000-serien, eksempelvis 
helse, næringsmidler, em-
ballasje, transport, utdan-
ning og IT. 

ISO 9000-forumet ble 
etablert for utveksling av 
erfaringer om bruken av 
ledelsesstandarder og 
systemene som er utviklet 
rundt dem.
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diseringsområder og for å kunne trekke 
flere deltakere inn i standardiserings-
arbeidet. Dette stiller krav til økt mar-
keds- og kundeorientering. Standard 
Norge har i denne sammenhengen gjort 
tiltak for å styrke informasjonsinnsatsen 
og kommunikasjonen ut mot samfun-
net svært viktig. I tillegg er det i gang en 
prosess for å rekruttere nye medarbei-
dere til standardiseringsvirksomheten.

For å møte utfordringene fremover har 
styret satt i gang et strategiarbeid som 
vil bli videreført i 2006. Hensikten er å 
utvikle en strategisk plan med de mål 
for virksomheten som styret mener at 
Standard Norge bør ha. På grunnlag 
av denne strategiske planen vil det bli 
utviklet en tiltaksplan og en kommuni-
kasjonsstrategi. Den strategiske planen 
vil bli presentert på årsmøtet i represen-
tantskapet 2006.

Finansiell risiko
Standard Norge har ikke eiendeler el-
ler gjeld som i særlig grad er utsatt for 
finansiell risiko. På driftssiden utgjør 
statstilskudd ca. 34 % av driftsinntektene, 
og organisasjonens aktivitetsnivå er i 
betydelig grad avhengig av tilskuddenes 
fremtidige størrelse. Organisasjonen er i 
liten grad påvirket av valutarisiko.

Nye oppgaver
I tillegg til videreføring av arbeid på 
tradisjonelle områder er det økende 
oppmerksomhet og muligheter for å 
bruke standarder på nye områder. Som 
eksempler på slike områder nevnes 
samfunnssikkerhet, e-faktura, IKT-avta-
ler, miljøprosjekt for ivaretakelse av kul-
turarven, forvalting, drift og vedlikehold 
av byggverk, universell utforming, f.eks. 
merkeordning for reiselivet, e-læring 
og tilgjengelighet til automater. Andre 
viktige oppgaver styret vil trekke frem, 
er tjenesteyting, helse og omsorg, miljø, 
energieffektivisering, fiskeri og havbruk, 
IKT og elektronisk forretningsdrift, her-
under e-læring, e-baserte driftsystemer 
og e-government.

Arbeidsmiljø
I 2005 var det totale sykefraværet på 4,7 %. 
Egenmeldingsfraværet var 0,4 %. Sykefra-
vær lenger enn én måned utgjorde 2,5 %.

Standard Norge har etablert en bedrifts-
legeordning.

Standard Norge arbeider kontinuerlig og 
systematisk med å forbedre arbeidsmil-
jøet, herunder vektlegging av likestilling. 
Av Standard Norges 71 medarbeidere i 

Forskrift om trykkpåkjent 
utstyr
Direktivet for trykkpåkjent 
utstyr (97/23/EØF) ble 
vedtatt i 1997 og implemen-
tert som norsk forskrift i 
1999. Fra 29. mai 2002 ble 
forskriften gjort enerå-
dende for nytt trykkpåkjent 
utstyr som brukes i Norge 
og/eller omsettes innenfor 
EU. Hvordan har forskriften 
virket, og hva er myndighe-
tenes og de ulike brukernes 
erfaringer med regelverket? 
Hvilke forpliktelser hviler 
på de ulike parter? Hvordan 
kan kravene i forskriften blir 
tilfredsstilt? I juni ble det 
arrangert et kurs på Gar-
dermoen som hadde dette 
som tema. Kurset samlet 
nærmere 90 deltakere.
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Nye revisjoner av NS 3420
I slutten av juni ble versjon 
3.4 av NS 3420 Beskrivelses-
tekster for bygg, anlegg og 
installasjoner fastsatt med 
seks reviderte deler. 

Standarden utgis både i 
papir- og databaseversjon, 
samt som elektronisk bok. 
Den nye versjonen har noe 
endret innhold, og noen 
deler er slått sammen.
Samtidig er den også tilpas-
set nye felles europeiske 
standarder. 
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Lysaker, 21. april 2006
I styret for Standard Norge

2005 var 35 % kvinner. De fordeler seg 
på alle typer stillingskategorier. 

Verneombud	har	blitt	valgt,	og	det	ble	
etablert et arbeidsmiljøutvalg.

Standard Norge har inngått avtale om å 
bli IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), 
og avtalen ble implementert i første 
halvdel av 2005. 

Ytre miljø
Standard Norge driver ingen virksomhet 
som direkte påvirker det ytre miljøet, 
og har ingen andre utslipp enn det som 
følger av vanlig kontorvirksomhet. 

Virksomheten	omfatter	utarbeidelse	
av en rekke standarder som er viktige 
både for ytre miljø, indre miljø og andre 
forhold knyttet til arbeidsmiljø.

Resultatdisponering
Standard Norges virksomhet gav i 2005 
et positivt resultat på 3,719 mill. kroner. 
Overskuddet er tilført organisasjonens 
egenkapital.



Redningsvester for barn
Det er viktig at barn (og 
voksne) som oppholder seg 
ved vann eller i båt, benyt-
ter redningsvest. Samtidig 
er det viktig at foreldre 
eller andre voksne holder 
barn under oppsikt. Bruk av 
redningsvest skal aldri være 
noen sovepute, men gir en 
ekstra beskyttelse dersom 
uhellet skulle være ute. 
Redningsvestene produse-
res etter felles europeiske 
standarder som også er 
Norsk Standard.
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Resultatregnskap

Konsern1 Mor2

2005 2004 Note 2005 2004
DRIFTSINNTEKTER

54 206 557 46 490 791 Salgsinntekter 32 117 386 25 756 721
25 000 000 24 800 001 Statstilskudd 25 000 000 24 800 001
14 799 337 14 827 152 Andre driftsinntekter 15 301 777 15 550 754

0 12 500 Gevinst ved avgang driftsmidler 0 0
94 005 894 86 130 444 SUM DRIFTSINNTEKTER 72 419 163 66 107 476

DRIFTSKOSTNADER
22 667 977 6 624 752 Varekostnader 15 285 388 412 248
44 446 597 42 110 370 Lønnskostnader m.m. 4,5 38 482 442 34 715 386

1 014 493 778 930 Ordinære avskrivninger 1 446 713 285 783
477 710 0 Nedskr. av varige driftsmidler 1 173 960 0

23 682 122 34 036 513 Andre driftskostnader 15 782 116 27 712 727
92 288 899 83 550 565 SUM DRIFTSKOSTNADER 70 170 619 63 126 143

1 716 995 2 579 879 DRIFTSRESULTAT 2 248 544 2 981 333

461 212 392 137 Renteinntekter 364 753 345 347
1 159 886 268 411 Andre finansinntekter 1 132 970 216 587

6 342 9 246 Rentekostnader 1 774 1 664
43 652 67 537 Andre finanskostnader 25 761 21 618

1 571 103 583 765 FINANSRESULTAT 1 470 188 538 654

3 288 098 3 163 644 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 3 718 732 3 519 987

-109 739 -89 640 Skattekostnad på ordinært 
resultat

9 0 0

3 397 837 3 253 284 ÅRSRESULTAT 3 718 732 3 519 987

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 3 718 732 3 519 985
Sum overføringer 3 718 732 3 519 985

 
1  Omfatter Standard Norge og datterselskapet Pronorm AS.
2 Omfatter Standard Norge. 



Aqua Nor i Trondheim
9. - 12. august møttes 
fagfolk innefor fiskeri- og 
havbruksnæringen i Trond-
heim. Da ble Aqua Nor, som 
er én av verdens ledende 
oppdrettsmesser, arran-
gert. I tillegg til å skape og 
vedlikeholde relasjoner og 
nettverk presenteres siste 
nytt i varer, tjenester og 
forskning som har betyd-
ning for oppdrettsnæringen. 
Fiskeri- og kystminister 
Svein Ludvigsen åpnet 
messa, og i tillegg deltok 
også fiskeriministrene 
fra	Vietnam	og	Canada	på	
åpningen. Standard Norge 
i samarbeid med Pronorm 
hadde egen stand på messa.

Konsern Mor
2005 2004 Note 2005 2004

EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

1 993 768 443 651 Web-design, software 1 0 0
182 312 72 573 Utsatt skattefordel 9 0 0

2 176 080 516 224 Sum immaterielle eiendeler 0 0

1 642 280 1 975 801 Varige	driftsmidler 1 2 201 049 1 031 093

Finansielle anleggsmidler
0 0 Aksjer i Pronorm AS 2 2 400 000 2 400 000

1 000 125 000 Andre aksjer 2 1 000 125 000
17 211 323 5 222 041 Obligasjoner 8 17 211 323 5 222 041
17 212 323 5 347 041 Sum finansielle anleggsmidler 19 612 323 7 747 041

21 030 683 7 839 066 SUM anleggsmidler 21 813 373 8 778 134

369 577 545 990 Varelager 0 0

Omløpsmider
Fordringer

6 747 836 8 509 237 Kundefordringer 7 9 163 423 8 220 046
1 386 267 1 243 284 Andre fordringer 681 755 1 219 623
8 134 103 9 752 521 Sum fordringer 9 845 178 9 439 670

15 255 137 24 613 372 Bankinnskudd, kontanter 3 10 405 452 20 876 556

23 758 817 34 911 883 SUM omløpsmidler 20 250 629 30 316 226

44 789 500 42 750 948 SUM EIENDELER 42 064 002 39 094 360

Balanse per 31. desember
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Konsern Mor
2005 2004 Note 2005 2004

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
25 312 732 21 821 897 Annen egenkapital 6 25 680 778 21 962 046

507 989 564 963 Minoritetsinteresser 6 0 0
25 820 721 22 386 860 SUM EGENKAPITAL 25 680 778 21 962 046

Gjeld

Avsetning forpliktelser
2 251 539 4 253 410 Pensjonsforpliktelser 5 2 287 563 4 253 410
2 251 539 4 253 410 Sum avsetning forpliktelser 2 287 563 4 253 410

Kortsiktig gjeld
5 498 474 3 722 648 Leverandørgjeld 4 284 661 2 093 298

0 0 Betalbar skatt 9 0 0
3 946 997 4 874 441 Skyldige off. avgifter 3 424 148 3 859 833
7 271 768 7 513 589 Annen kortsiktig gjeld 6 386 852 6 925 772

16 717 239 16 110 678 Sum kortsiktig gjeld 14 095 660 12 878 903

44 789 500 42 750 948 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 42 064 002 39 094 360

Lysaker, 21. april 2006
I styret for Standard Norge
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Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven. Det er utarbeidet 
etter norske regnskapsstandarder og 
reglene for god regnskapsskikk.

Sammenligningstall
Regnskapstallene for 2005 og 2004 er 
sammenlignbare med unntak av regn-
skapslinjene varekostnad og annen 
driftskostnad. Det er foretatt en endring 
i klassifisering av prosjektkostnader i 
2005 i forhold til 2004, hvor prosjekt-
kostnader er presentert under varekost-
nad i 2005, mot annen driftskostnad i 
2004. 

Hovedregel for vurdering og klassifi-
sering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller 
bruk er klassifisert som anleggsmid-
ler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som forfaller 
til betaling innen ett år fra etablerings-
tidspunktet, er uansett klassifisert som 
omløpsmidler.	Ved	klassifisering	av	
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffel-
seskost, men nedskrives til virkelig verdi 
når verdifallet forventes ikke å være for-
bigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmes-
sig. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etablerings-

tidspunktet. Langsiktig gjeld 
oppskrives ikke til virkelig 

verdi som følge av rente-
endringer.

Varige driftsmidler 
Varige	driftsmidler	avskrives	over	for-
ventet økonomisk levetid. Avskriv-
ningene fordeles lineært over antatt 
økonomisk levetid.

Aksjer og andeler i datterselskap 
Aksjer i det 80 %-eide datterselskapet 
Pronorm AS er bokført til kostpris. Ak-
sjene i Nsafe.no AS er overtatt i for-
bindelse med innlemming av stiftelsen 
eforum i Standard Norge og er oppført 
til kr 1 000.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av fordringene.

Pensjoner
Ved	regnskapsføring	av	pensjoner	er	
lineær opptjeningsprofil og forventet 
sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt 
til grunn. Estimatavvik og planendringer 
amortiseres over forventet gjenværende 
opptjeningstid i den grad de overstiger 
10 % av de største av pensjonsforplik-
telsene og pensjonsmidlene (korridor). 
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. 
Det vises til note 5 for endring i forplik-
telse.

Konsern
Standard Norge eier per 31.12.05 direkte 
80 % av aksjene i Pronorm AS og 100 % 
av aksjene i Nsafe.no AS. Regnskapet 
for Nsafe.no AS er ikke konsolidert idet 
det anses uvesentlig. Det vises for øvrig 
til nøkkeltall i note 2.

Skatt
Standard Norge driver ikke skattepliktig 
virksomhet. Skatt i konsernregnskapet 
er relatert til datterselskapet Pronorm AS.

Sveisetekniske standarder 
for personell- og prosedy-
regodkjenning
Det er utviklet en rekke nye 
og reviderte sveisetekniske 
standarder for personell- 
og prosedyregodkjenning. 
Standardene er viktige 
for alle som er involvert i 
godkjenning av sveisere og 
sveiseprosedyrer.

Standard Norge i samar-
beid med Norsk Sveistek-
nisk Forbund arrangerte 
kurset	”Nye	og	reviderte	
sveisetekniske standarder 
for personell- og prosedy-
regodkjenning”	på	Garder-
moen, i Bergen, Stavanger 
og Hammerfest i løpet 
av 2005. Til sammen var 
det ca. 130 deltakere på 
kursene. Kursene la særlig 
vekt på hva standardene 
betyr for eksisterende og 
nye godkjenninger. Erfarin-
ger og synspunkter fra blant 
annet tekniske kontrollorga-
ner ble fremlagt og drøftet i 
plenum. 
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Bygg Reis Deg 2005
Dette er Norges største 
markedsplass	for	”det	byg-
gende	Norge”	og	arrangeres	
hvert annet år på Norges 
Varemesse.	Messen	består	
av en stor utstilling med 
konferanser og seminarer 
for fagfolk og publikum. 
Standard Norge og Pronorm 
hadde egen stand på mes-
sen. De viktigste produktene 
som ble promotert, var NS 
3420 Beskrivelsestekster for 
bygg, anlegg og installasjoner 
spesielt de elektroniske ver-
sjonene, og Pronorms nye 
Nettbutikk og de muligheter 
den gir for alle brukere av 
standarder.

Note 1 Varige driftsmidler 

Mor
Datapro-

grammer
Inventar/

utstyr Ombygg Biler Totalt
Anskaffelseskost 01.01.05 523 835 1 232 685 0 160 000 1 916 520
Tilgang i perioden 1 792 649 0 0 0 0
Avgang i perioden -2 019 0 0 0 0
Samlede av- og 
nedskrivninger

361 809 1 081 292 0 63 000 1 332 140

Bokført verdi 1 952 656 151 393 0 97 000 2 201 049
Herav immaterielle eiendeler 1 106 625
Ordinære driftsmidler 1 094 424
Periodens nedskrivninger 173 960 0 0 0 173 960
Periodens avskrivninger 187 848 204 865 0 54 000 446 713
Avskrivningssats 33 % 33 % 20 % 20 %

Konsern
Datapro-

grammer
Inventar/

utstyr Ombygg Biler Totalt
Anskaffelseskost 01.01.05 1 629 538 2 424 138 0 160 000 4 213 676
Tilgang i perioden 2 464 493 115 009 131 316 0 2 710 818
Avgang i perioden -2 019 0 0 0 -2 019
Samlede av- og 
nedskrivninger

1 252 213 1 971 214 0 63 000 3 286 427

Bokført verdi 2 839 799 567 933 131 316 97 000 3 636 048
Herav immaterielle eiendeler 1 993 768
Ordinære driftsmidler 1 642 280
Periodens nedskrivninger 173 960 303 750 0 0 477 710
Periodens avskrivninger 416 202 544 292 0 54 000 1 014 493
Avskrivningssats 33 % 33 % 20 % 20 %

I kolonnen dataprogrammer er inkludert immaterielle eiendeler med kr 1 106 625 i 
mor og med kr 1 993 768 i konsernet. Immaterielle eiendeler avskrives ikke før de 
blir tatt i bruk.
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Note 2 Aksjer datterselskap

Selskap:
Selskapets 

aksjekapital
Antall 
aksjer

Pålydende 
i kroner

Verdi i
balanse

Nsafe.no AS 100 000 100 1 000 1 000
Pronorm AS 3 000 000 2 400 1 000 2 400 000
SUM 2 401 000

Aksjene i datterselskapet Pronorm AS er bokført til kostpris. Standard Norge eier 
direkte 80 %. Egenkapitalen i selskapet (100 %) var per 31.12.05 kr 2 503 919, og 
underskuddet i 2005 var kr -320 895. Nsafe.no AS er et heleid datterselskap med 
egenkapital per 31.12.05 på kr 17 169 og et overskudd i 2005 på kr 146 768. I løpet 
av 2005 er selskapets beholdning av aksjer i Nemko Certification Systems AS solgt 
med en regnskapsmessig gevinst på kr 750 000.

Note 3 Bankinnskudd

Til dekning av ansattes skattetrekk er det innsatt kr 1 638 485 på egen konto i mor-
selskapet og kr 1 885 635 i konsernet. 

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til ansatte

Mor
Lønnskostnader 2005 2004
Lønninger/honorar 29 176 309 28 553 957
Arbeidsgiveravgift 5 079 747 4 778 202
Pensjonskostnader 3 756 421 321 412
Andre ytelser 469 965 1 061 8153
Sum 38 482 442 34 715 386

Antall ansatte per 31.12 59 68

Ytelser til administrerende direktør 2005
Lønn 961 190
Annen godtgjørelse 130 700
Sum ytelser til administrerende direktør 1 091 890

Godtgjørelse til styret 303 073



Konsern
Lønnskostnader 2005 2004
Lønninger/honorar 33 885 398 34 451 661
Arbeidsgiveravgift 5 824 602 5 679 843
Pensjonskostnader 4 120 062 846 514
Andre ytelser 616 535 1 132 352
Sum 44 446 597 42 110 370

Antall ansatte per 31.12 63 82

Honorarer for revisjon og regnskapsmessig bistand eksklusiv mva.
Mor Konsern

Revisjon 130 000 176 000
Andre tjenester 53 500 63 500

Note 5  Pensjonsmidler og -forpliktelser

Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Ordningene 
gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptje-
ningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folke-
trygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har organi-
sasjonen usikrede forpliktelser som dekkes over drift.

Økonomiske forutsetninger 2005 2004
Diskonteringsrente 5 % 6 %
Forventet lønnsregulering/G-regulering 3 % 3 %
Forventet pensjonsøkning 1,5 % 3 %
Forventet avkastning på fondsmidler 6 % 7 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til 
grunn vanlig benyttede forutsetninger innenfor forsikring.

Pensjonskostnader
Sikrede
ytelser

Usikre
ytelser

2005

Nåverdi pensjonsopptjening 3 282 729 3 670 434
Rentekostnad 3 099 317 387 705 3 302 968
Resultatførte estimatavvik 0 44 833 44 833
Avkastning pensjonsmidler - 3 976 298 0 - 3 976 298
Periodisert arbeidsgiveravgift 624 781 89 703 714 484
Netto pensjonskostnad 3 030 529 725 892 3 756 421

Lydforhold i bygninger
Teknisk forskrift 1997 
(TEK’97)	etter	plan-	og	
bygningsloven (PBL) gir 
overordnede krav til lydfor-
hold i ulike typer bygninger. 
Trenger du et hjelpemiddel 
til å kunne dokumenter at 
disse lydkravene er oppfylt? 
Den nye utgaven av stan-
darden NS 8175 Lydforhold 
i bygninger - Lydklasser 
for ulike bygningstyper er 
løsningen.

Lydkravene	i	TEK’97	gjelder	
for alle typer bygninger og 
fastsetter funksjonskrav. 
Standarden angir grense-
verdier til de fleste byg-
ningstyper som forskriftens 
krav gjelder for. I tillegg kan 
standarden også brukes til å 
klassifisere bygninger for å 
oppnå bedre lydforhold enn 
minstekravene	i	TEK’97.	I	
standarden er kriterier for 
lydforhold inndelt i lydklas-
ser, slik at grenseverdiene 
til bygninger eller deler av 
bygninger kan velges etter 
ønsket bruksformål.
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Nytt prosjekt: 
internasjonal standard for 
kriseberedskap
Det eksisterer i dag ingen 
internasjonal standard for 
kriseberedskap. De seneste 
katastrofer, med alt fra 
tsunamier og orkaner til 
jordskjelv og terrorisme, 
understreker viktigheten av 
felles retningslinjer og in-
ternasjonal koordinering av 
kriseberedskap, kriseopp-
følging og gjenreisingstiltak. 
I enkelte land finnes det 
allerede konsensusbaserte 
nasjonale standarder og 
retningslinjer på området 
kriseledelse, og disse vil 
være naturlige å bruke 
som utgangspunkt for et 
internasjonalt standardise-
ringsarbeid.
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Mor
Sikrede 
ytelser

Usikrede 
ytelser

2005 2004 Endring

Beregnede pensjons-
forpliktelser

67 293 337 4 635 588 71 928 925 68 646 775 -3 282 150

Pensjonsmidler 
(til markedsverdi)

71 651 660 0 71 651 660 65 203 389 -6 448 271

Netto pensjons-
forpliktelser

-4 358 323 4 635 588 277 265 3 443 386 3 166 121

Ikke resultatført virk-
ning av estimatavvik

2 332 998 -855 669 1 477 329 1 037 -1 476 292

Beregnede pensjons-
forpliktelser

-2 025 325 3 779 919 1 754 594 3 444 423 1 689 829

Arbeidsgiveravgift 0 532 969 532 969 454 238 -78 731
Tidsavvik betalt premie 0 0 0 354 749 354 749
Balanseført 
forpliktelse

- 2 025 325 4 422 504 2 287 563 4 253 410 1 965 847

Note 6 Egenkapital

Mor
Kapital-

konto
Styrets 

disposisjon
Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital
Egenkapital 01.01.05 0 5 195 541 16 766 505 21 962 046
Resultat 2005 3 718 732 3 718 732
Egenkapital  31.12.05      0 5 195 541 20 485 237 25 680 778

Konsern
Minoritet Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital
Egenkapital 01.01.05 564 963 21 821 897 22 386 860
Pensjonsmidler datter mot EK 7 205 28 819 36 024
Resultat 2005 -64 179 3 462 016 3 397 837
Egenkapital  31.12.05      507 989 25 312 732 25 820 721



Note 7  Kundefordringer

Mor
2005 2004

Kundefordringer til pålydende 9 290 586 8 306 889
Avsetning for beregnet tap -127 163 -86 843
Bokført verdi 9 163 423 8 220 046

Konsern
2005 2004

Kundefordringer til pålydende 6 974 999 8 696 080
Avsetning for beregnet tap -227 163 -186 843
Bokført verdi 6 747 836 8 509 237

Note 8 Obligasjoner

Organisasjonen har i løpet av 2005 plassert kr 17 000 000 til forvaltning hos Carne-
gie Kapitalforvaltning. Investeringen er fordelt på 4 delporteføljer som er spesifisert 
i tabellen under, og er oppført til markedsverdi. Organisasjonen har videre plassert 
kr	111	149	i	obligasjoner	registrert	i	VPS.	Dette	er	en	videreføring	fra	tidligere	års	
plassering.

Carnegie Kapitalforvaltning 2005
Delporteføljer:
Pengemarked 5 401 717
Obligasjoner 6 849 550
Obligasjoner anlegg 3 429 531
Alternative investeringer 1 419 376
Bokført verdi Carnegie Kapitalforvaltning 17 100 174
Andre obligasjoner 111 149
Bokført verdi obligasjoner 31.12.2005 17 211 323

Norsk Standard for 
armeringsstål
Produktstandardene i NS 
3576-serien for armerings-
stål kom i nye og oppdaterte 
utgaver i 2005. De nye utga-
vene er tilpasset den euro-
peiske standarden EN 10080. 
Den europeiske standarden 
inneholder få tallmessig 
tekniske krav, og intensjonen 
er at de nasjonale standar-
dene skal angi de konkrete 
tekniske kravene.

Norge er det første landet 
som har omarbeidet sine 
nasjonale standarder slik at 
de faller innenfor rammen 
av EN 10080. Standardene 
gir grunnlag for å CE-merke 
produkter.
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Note 9 Skattekostnad konsern

Årets skattekostnad beregnes slik: 2005
Resultat før skattekostnad -430 634
Endring midlertidig forskjeller 268 758
Permanente forskjeller 38 706
Årets skattepliktig inntekt -123 170
Anvendelse av underskudd 0
Grunnlag betalbar skatt 0

Betaltbar skatt 0
Endring uten skatt -109 739
Årets skattekostnad/-inntekt -109 739

Spesifikasjon midlertidige forskjeller
2005 2004 Endringer

Driftsmidler 112 157 336 774 224 617
Fordringer -70 803 -26 663 44 140
Regnskapsmessig avsetning 0 0 0
Sum midlertidige forskjeller 41 354 310 111 268 758
Underskudd til fremføring -692 471 -569 301 -123 170
Sum netto midlertidige forskjeller -651 119 -259 190 0
Herav utsatt skatt/skattefordel (28 %) -182 312 -72 573 -109 739

Utsatt skattefordel per 31.12.05 er balanseført med kr 182 312 i konsernregnskapet.

Terminologiarbeid i Norge
Vi	er	alle	avhengige	av	ter-
minologi hvis vi skal kom-
munisere effektivt innenfor 
et fagområde. Standard 
Norge gjennomførte i 2005 
på oppdrag av Språkrådet 
et prosjekt for å kartlegge 
hvem i Norge som arbeider 
med utvikling av termino-
logi, hvordan arbeidet er 
organisert, hvilke meto-
der og hjelpemidler som 
brukes, og hvilke holdnin-
ger aktørene har til slik 
virksomhet i et nasjonalt og 
et internasjonalt perspektiv. 
Resultatene fra spørreun-
dersøkelsen er gjengitt i en 
egen 60-siders rapport.
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Godkjenning av sveisere
I den aller nyeste utgaven 
av NS-EN 287-1 Godkjen-
ningsprøve for sveisere 
- Smeltesveising - Del 1: Stål  
som omfatter stål og stål-
legeringer, er den største 
endringen at materialgrup-
peringssystemet (basert 
på CEN ISO/TR 15608) gir 
andre godkjenningsområder 
enn tidligere.

For sveisere som bruker 
aluminium, kom NS-EN ISO 
9606-2 Godkjenning av svei-
sere - Smeltesveising - Del 2: 
Aluminium og aluminiumsle-
geringer i 2005. Også denne 
har lagt materialgruppering 
i samsvar med CEN ISO/TR 
15608 til grunn for godkjen-
ningsområdene.

I begge standardene er det 
skjerpede krav til dokumen-
tasjon for oppdatering i for-
bindelse med forlengelse.

Revisors beretning
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Statssekretæren åpnet 
forbrukernettverk
Statssekretær Krishna 
Chudasama i Barne- og 
familiedepartementet åpnet 
i november det første møtet 
for forbrukernettverket 
i Standard Norge. I sitt 
innlegg la hun vekt på be-
tydningen av forbrukernes 
deltakelse i standardise-
ringsarbeidet.

- Standarder har fått økt 
betydning ved at de ofte 
utfyller regelverket. Det er 
derfor viktig med bruker-
medvirkning i prosessen for 
å sikre at alle sider av en 
sak blir belyst. På den må-
ten oppnås gode standarder 
som har aksept i samfun-
net. Barne- og familiede-
partementet er opptatt av 
å fremme forbrukerinnfly-
telsen ved utarbeidelse av 
standarder og ser opprettel-
sen av et forbrukersekreta-
riat og etablering av et for-
brukernettverk i Standard 
Norge som et strategisk 
viktig grep i den sammen-
heng, sa Chudasama i sitt 
åpningsinnlegg.

Åpen del av representantskapsmøtet
Representantskapsmøtet i 2005 som ble 
avviklet 20. april, hadde først en åpen 
del	med	“Standardisering	–	en	arena	for	
næringsutvikling	og	innovasjon”	som	
tema. ISOs generalsekretær Alan Bry-
den var en av innlederne, og han snak-
ket	om	”ISOs	strategy	and	the	role	of	
stakeholder engagement in International 
standardisation”.

Øvrige innledere var spesialrådgiver 
Arve Thorvik ved Statoils Brusselkontor 
som	holdt	innlegget	”Bruker	vi	nettver-
kene	våre	effektivt?”	og	adm.	direktør	
Paul Chaffey i Abelia som tok for seg 
temaet	”Hva	betyr	nettverk	i	forhold	til	
innovasjonsutvikling?”.	Produktingeniør	
Tor Gunnar Bartnes, Alloc AS, prosjek-
teringsleder Erling Gjertveit, Statoil og 
Agnes Beate Steen Fosse, daglig leder i 
eforum snakket alle om erfaringer med 
nettverk i standardiseringsarbeidet.

Verdens standardiseringsdag
Hvert år markeres verdens standardi-
seringsdag (World Standards Day) 14. 
oktober. Dagen er etablert av de inter-
nasjonale standardiseringsorganisasjo-
nene ISO, IEC og ITU for å synliggjøre 
den betydning standarder har for et 
velfungerende samfunns- og næringsliv. 
I 2005 hadde standardiseringen i Norge 
for første gang en ekstern markering av 
dagen.

Standard Norge arrangerte i samarbeid 
med Norsk Elektroteknisk Komite og 
Post- og teletilsynet temakonferansen 
“Sikkerhet,	standarder	og	myndighets-
krav	-	konflikt	eller	suksess?”.	Målet	
med konferanse var å belyse hvordan 
standarder kan bidra til sikkerhet og 
verdiskaping gjennom kostnadseffektive 
offentlige regulerings- og tilsynsordnin-
ger.

Konferansen samlet i underkant av 

100 deltakere fra næringsliv, offent-
lig forvaltning og andre interessenter, 
og ble åpnet av ekspedisjonssjef Mette 
Wikborg, NHD. Øvrige innlegg på konfe-
ransen var: 
•	 “Standarder	som	verktøy	i	Arbeids-	
	 tilsynets	nye	strategi”	(Seksjonssjef		
 Jens Brynestad, Direktoratet for   
 arbeidstilsynet) 
•	 “Regelverk	og	standardisering	på	det		
	 elektrotekniske	området	–	samspill		
	 eller	konflikt?”	(Avdelingsdirektør		
 Tor Suhrke, Direktoratet for sam-  
 funnssikkerhet og beredskap) 
•	 “Konkurranse	innenfor	elektronisk		
	 kommunikasjon	–	en	utfordring	for		
 internasjonal standardisering og na- 
	 sjonalt	sikkerhetsarbeid”	(Direktør		
 Willy Jensen, Post- og teletilsynet)
•	 “Myndighetsregulering	i	petroleums-	
	 næringen	–	utenkelig	uten	standar-	
	 der?”	(Direktør	Magne	Ognedal,	
 Petroleumstilsynet) 
•	 “Den	nye	metode	20	år	–	europeiske		
 direktiver og standarder - hvor er vi  
	 og	hvor	går	vi?”	(Avdelingssjef	Geir		
 Bekkevold, EFTA-sekretariatet) 
•	 “Sikkerhet	i	bygg	og	anlegg	-		 	
	 kostnad	eller	konkurransefortrinn?”		
	 (Konsernsjef	Terje	R.	Venold,	
	 Veidekke	ASA).

Informasjonsavis
I etterkant av verdens standardiserings-
dag ble det i samarbeid med Pronorm 
utgitt et eget bilag til Aftenposten. 
Bilaget	”Norsk	Standard	–	holder	hju-
lene	i	gang”	gav	et	lite	tverrsnitt	av	den	
totale aktiviteten som drives innenfor 
standardiseringen. Hovedoppslaget var 
et intervju med syklisten Gunn-Rita Dale 
som snakket om behovet for å ivareta 
strenge sikkerhetskrav til utstyret hun 
bruker som syklist. Andre artikler dreide 
seg om rømningssikre merder for fisk, 
integrerte tekniske bygningsinstallasjo-
ner, universell utforming (intervju med 
Husbanken), den nye klesstandarden  

Aktiviteter i 2005
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(intervju med Kiki Sørum) og informa-
sjonssikkerhet (intervju med Paul Chaffey).

Kursaktivitet
Standard Norges kursaktivitet bidrar til 
å synliggjøre standarder og virksom-
heten. I tillegg er aktiviteten et viktig 
supplement for brukerne i arbeidet med 
å implementere nye standarder. I løpet 
av 2005 arrangerte vi til sammen 16 
kurs, konferanser og seminarer som 
samlet over 800 deltakere. Kursene har 
i første rekke omhandlet gjennomgang 
og praktisk innføring av nye og reviderte 
standarder.

Industri og produksjon
Innenfor sveising og materialteknikk 
arrangerte vi fire like kurs på fire steder 
rundt omkring i landet med til sammen 
ca. 120 deltakere. Det siste ble holdt i 
Hammerfest i samarbeid med Statoil, 
og omvisning på Snøhvit-anlegget på 
Melkøya inngikk som en del av kurset. 
Vi	arrangerte	også	et	kurs	i	nye	stan-
darder for stål og stålkonstruksjoner 
med hovedvekt på de nye konstruksjons-
stålstandardene. Kursene ble arrangert 
i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk 
Forbund og Norsk Stålforbund.

Standard Norge har i samarbeid med 
NEK og Pronorm utgitt en CD hvor ak-
tuelle standarder, forskrifter og guider 
knyttet til ATEX-direktivene er samlet. 
Denne CDen kom i revidert utgave på 
våren og ble fulgt opp med et kurs på 
høsten 2005. Temaet for kurset var hvor-
dan kravene i ATEX-direktivet kan opp-
fylles ved bruk av harmoniserte standar-
der. Kurset hadde foredragsholdere fra 
myndigheter, kontrollorgan, FoU-miljøer 
og industribedrifter.

NS 3420 Beskrivelsestekster
Beskrivelsesstandarden for bygg, an-
legg og installasjoner oppdateres årlig. 
Som supplement til utgivelsen i 2005 

arrangerte vi to åpne kurs splittet på 
tematiske	hovedområder.	Vi	tilbyr	også	
bedriftsinterne kurs som er spesialtil-
passet kundens behov og interesser, og 
hvor deler av standarden blir grundigere 
gjennomgått. I 2005 arrangerte vi fem 
slike kurs spredt over hele landet hos 
entreprenører, kraftselskap og konsu-
lentmiljøer.

Kurs i standardisering
Standard Norge har et omfattende ap-
parat av komiteer og ekspertgrupper 
med medlemmer som deltar i både 
nasjonal og internasjonal standardi-
sering. For å gi nye representanter en 
innføring i standardiseringsarbeidet og 
standardiseringsprosessen arrangerer 
vi introduksjonskurs som behandler de 
forskjellige trinnene i arbeidet. I 2005 
arrangerte vi ett introduksjonskurs.

Informasjonsteknologi
Standard Norge har fortsatt stor akti-
vitet på IT-området, først og fremst i 
ISO/IEC JTC 1 og CEN-ISSS-F, men også 
i relasjon til ulike liaisonorganisasjoner. 
I tillegg til deltakelse i internasjonale 
koordineringsaktiviteter er mange nor-
ske eksperter med i fagkomiteer og 
workshops. I 2005 har særlig aktiviteten 

Korrosjonsbeskyttelse av 
stålkonstruksjoner
Stål trenger beskyttelse mot 
rustangrep. NS ISO 19840 
Maling og lakk - Korrosjons-
beskyttelse av stålkonstruk-
sjoner med beskyttende 
malingssystemer - Målinger 
av og akseptkriterier for 
tørrfilmtykkelser på rue 
overflater kom i 2005. I 
standarden tas det hensyn 
til at overflateruhet påvirker 
måleresultatet når vi måler 
tørrfilmtykkelser på blåse-
renset stål.

Standarden inneholder 
kriterier for hvor mange 
målinger som skal tas i 
forhold til måleareal, og den 
angir hvor mange målinger 
som kan tas på nytt, og hva 
måleresultatet må være for 
å bli godkjent. Standarden 
lister også opp hva som skal 
være med i målerapporten, 
og har med ett eksempel på 
en rapport.Standarden er 
utgitt tospråklig på norsk og 
engelsk.
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Ny regnskapsstandard
Er du regnskapsansvarlig? 
Hvilke kontokoder kan og 
bør brukes? Den nye utgaven 
av	”regnskapsstandarden”,	
NS 4102 Grunnkontoramme 
og regnskapsoppstilling, gir 
svar.

Standarden angir oppstil-
lingsplaner for resultat-
regnskap og balanse til bruk 
ved oppstilling av årsregn-
skap. Standarden omfatter 
også retningslinjer for å 
utarbeide kontoramme for 
enkeltforetak og bransjer, 
tilpasset oppstillingspla-
nene. Så langt det er mulig, 
er kontorammen utformet 
for å gi spesifikasjoner for 
rapportering til offentlige 
institusjoner, for eksempel 
utarbeider Skatteetaten 
sine mest sentrale skje-
maer, Næringsoppgavene, 
etter denne standarden.

innenfor universell utforming, IT-sikker-
het og eLæring, vært stor. Arbeidet med 
ID/Personidentifisering er tiltakende 
viktig, men har vist seg vanskelig å få 
finansiert.

Standard Norge har sekretariatet for 
ISO/TC 211 Geografiske informasjons-
systemer. I komiteen deltar repre-
sentanter fra 59 land. Stedbunden 
informasjon er grunnlag for en rekke 
elektroniske tjenester. Det gir blant an-
net mulighet for at kunden kan bestille 
hvilke parametere vedkommende øn-
sker lagt inn i et kart, ved at informasjo-
nen finnes tilgjengelig, og uten at dette 
medfører en veldig ressurskrevende  
spesialproduksjon. Komiteen har ut-
arbeidet 28 standarder, og 20 er under 
arbeid. Mange virksomheter bygger sine 
tjenester på standardene, og standarder 
for utvidet bruk er nå i ferd med å bli 
utviklet. Flere av deltakerne i komiteen 
understreker at de har betydelig nytte 
av kontaktnettet og kunnskapen de har 
utviklet gjennom arbeidet i TC 211.

Standard Norge har sekretariatet for en 
EU-finansiert CEN-workshop, ADNOM. 

Denne har satt opp et system for mel-
ding av administrative nomenklaturer. 
Arbeidet er en grunnlagssatsing for 
eGovernment-standardisering.
Standard Norge har i prosjektet SamIT 
fortsatt arbeidet med klargjøring av 
samiske krav til IT og tilrettelegging for 
samiske brukere.

Et annet innsatsområde er oppfølging, i 
særlig grad sekretariatsarbeid og tidlig 
varsling, i forhold til temaene helsein-
formatikk og finansielle tjenester.

I 2005 ble det startet opp to nye stan-
dardiseringsprosjekter for henholdsvis 
e-faktura og IKT-avtaler.

I løpet av 2005 har Standard Norge stått 
for over 50 dager med møtearrange-
menter knyttet til IT (31 i Norge og 20 
utenfor Norge).

Miljø
På miljøområdet har Standard Norge i 
2005 utarbeidet en rekke standardme-
toder i tilknytning til rammedirektivene 
for vann, luft, jord, slam og avfall. Det 
er også satt i gang et nytt standardise-
ringsarbeid i CEN for ivaretakelse av 
kulturarv, med god deltakelse fra Norge.

Gjennom programmet for standardi-
sering av miljødata er vi i ferd med å 
utvikle standarder som sikrer pålitelige 
og entydige miljødata. Standardene skal 
gi mulighet til å sammenligne data fra 
ulike dataprodusenter, ulike geografiske 
områder og data produsert i forskjellige 
tidsrom. Arbeidet med standardisering 
av miljødata foregår både i ISO, CEN 
og Standard Norge. Som eksempel kan 
nevnes standarder for biologiske vass-
dragsundersøkelser, måling av avløps-
vann samt prøvetaking og karakterise-
ring av forurenset grunn.
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ATEX-dokumenter på CD
Standard Norge samarbei-
det med Pronorm og Norsk 
Elektroteknisk Komite 
(NEK) om å samle alle re-
levante ATEX-dokumenter 
på en CD. ATEX omfatter 
industri som enten framstil-
ler produkter eller utstyr 
for bruk i eksplosjonsfarlige 
områder, eller som gjen-
nom sin virksomhet har 
eksplosjonsfarlige områder.

CD-en inneholder standar-
der, normer og guider til 
hjelp for å oppfylle ATEX-
forskriftene. I tillegg er også 
alle nødvendige opplys-
ninger om direktivene på 
CD-en, samt forskrifter som 
reguleres av direktivene 
med oversikt og lenker til 
alle normer og standarder 
som er utarbeidet for å opp-
fylle de tekniske kravene.

Et annet standardiseringsprosjekt er 
knyttet til gjenvinning av ulike materia-
ler. I løpet av de nærmeste årene vil det 
for eksempel komme et titalls standar-
der for biobrensel og brenselsbriketter 
basert på avfall. Standardene vil danne 
grunnlaget for omsetning av brensels-
briketter i hele det europeiske markedet. 
Dette vil sannsynligvis ha stor effekt på 
hvordan byggebransjen i framtiden vil 
sortere avfallet sitt.

I 2005 har etterspørselen etter de nye 
utgavene av NS-EN ISO14001 og NS-EN 
ISO 14004 Miljøstyringssystemer, vært 
stor. Standardene har mange fellestrekk 
med kvalitetsstandardene i ISO 9000-
serien og norsk forskrift om internkon-
troll med krav til helse, miljø og sikkerhet. 
Norske virksomheter som har miljøsty-
ring og miljørevisjon i sine strategiske 
mål, har med disse standardene et 
svært godt utgangspunkt for å styrke sin 
innsats på området.

Den internasjonale komiteen ISO/TC 207 
har utarbeidet forslag til standard for 
miljøkommunikasjon. Standarden var på 
høring i 2005 og vil bli fastsatt i 2006. Ut 
fra standardens innhold og brede virke-
området stilles det store forventninger 
til denne.

I løpet av 2005 ble arbeidet med mil-
jøstandardisering i bygg-, anleggs- 
og eiendomsnæringen intensivert og 
systematisert, og flere nye standar-
diseringsaktiviteter både nasjonalt og 
internasjonalt ble startet opp. Arbeidet 
tar sikte på implementering av de viktig-
ste resultatene fra ulike FoU-prosjekter i 
BAE-næringen i Norge de siste ti årene. 
I ISO-sammenheng er det arbeidet 
videre med standarder for byggevare-
deklarasjoner og metoder for å vurdere 
byggverks påvirkning på ytre miljø (ISO/
TC 59/SC 17). Norge deltar aktivt i dette 

arbeidet. Tilsvarende arbeider er i 2005 
igangsatt i regi av CEN i den nye CEN/TC 
350. CEN har også i 2005 satt i gang et 
nytt standardiseringsprogram i CEN/TC 
351, knyttet til kartlegging og påvisning 
av farlige stoffer i bygningsprodukter.

I 2005 startet vi dessuten et nasjonalt 
prosjekt for revisjon av standarden for 
riving og riveprosesser. I tillegg ble det 
igangsatt et nytt prosjekt med tittelen 
”miljøoppfølgingsprogram	i	BAE-næ-
ringen”.	Miljøoppfølgingsprogrammet	
(MOP) er et verktøy for å fastsette og 
følge opp miljømål for et byggeprosjekt. 
De siste årene har de fleste av de statli-
ge og store private byggherrene etablert 
egne metoder for dette. Standardise-
ringsprosjektet har som mål å harmo-
nisere disse ulike metodene til en felles 
mal for miljøoppfølgingsprogrammer i 
én standard.

Fiskeri og havbruk
Fiskeri- og kystdepartementet stiller fra 
1. januar 2005 forskriftskrav om at alle 
oppdrettere skal drive miljøovervåking 
av marine matfiskanlegg i henhold til 
NS 9410 eller 

  

 
 
 

 
tilsvarende. Standard Norge begynte 
derfor med en revisjon av NS 9410 i 
2005. Formålet med standarden er blant 
annet at oppdrettsfisk skal være sikret 
et godt miljø slik at grunnlaget legges 
for god vekst og helse. Dette er et viktig 
dokumentasjonsunderlag for oppdretts-
næringen.
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I 2005 har vi gjort videre forarbeid til et 
internasjonalt standardiseringsarbeid 
innenfor fiskeri og havbruk. Dette omfat-
ter kartlegging av behov og muligheter, 
omfang, norske interessenter og samar-
beidspartnere samt relevante fagmiljøer.

Standard Norge og Pronorm deltok 
sammen på fiskeri- og havbruksmessen 
Aqua-Nor i Trondheim i august 2005. 
Messen anses som en viktig arena og 
møteplass for aktører innenfor fiskeri og 
havbruk. Fiskeri- og kystdepartementet 
utarbeidet i den anledning i samarbeid 
med Norsk Akkreditering og Standard 
Norge en ny brosjyre om tekniske krav 
til flytende oppdrettsanlegg (NYTEK), 
med informasjon om de forskjellige ak-
tørene og ordningene knyttet til NYTEK. 
Denne fikk svært positiv mottakelse på 
messen og har også i ettertid vært et 
nyttig informasjonsverktøy.

Fiskeoppdrett
Revisjon av Norsk Standard for flytende 
oppdrettsanlegg, NS 9415, startet i 2005 
og er beregnet ferdig ved utgangen av 
2006. Det er bred deltakelse fra både 
myndigheter, oppdrettere, utstyrsle-
verandører og deres organisasjoner, 
forskjellige forskningsmiljøer, konsulen-
ter og sertifiseringsorganer i arbeidet. 
Denne standarden spiller en nøkkelrolle 
for å redusere rømming av oppdretts-
fisk. Det har avgjørende betydning for å 
beskytte villfisk, for eksempel de for-
skjellige laksestammene i elvene 
våre. Parallelt er det igangsatt 
et større forskningsprosjekt 
som faglig underlag for re-
visjonen, finansiert av Fis-
keri- og havbruksnæringens 
forskningsfond og Fiskeri- og 
kystdepartementet.

Mat og næringsmidler
Standard Norge har i sam-
arbeid med Pronorm satt 

i gang ulike informasjonstiltak knyt-
tet til den internasjonale standarden 
NS-EN ISO 22000 Systemer for nærings-
middeltrygghet som ble fastsatt i 2005. 
Standarden, som er oversatt til norsk, 
gjelder	for	alle	ledd	i	kjeden	fra	”jord	til	
bord”	og	kan	benyttes	som	underlag	for	
sertifisering.

Tobakk
Norge har ledelse og sekretariat for en 
ny arbeidsgruppe (WG 9) i ISO/TC 126 
Tobacco and tobacco products. Arbeids-
gruppen skal vurdere og eventuelt utar-
beide metoder for å bestemme helse-
skadelige stoffer i sigaretter. Det er stor 
deltakelse fra både helsemyndigheter 
og tobakksindustrien i arbeidsgruppen.

Personlig verneutstyr
Dette er et bredt område som omfat-
ter både arbeidstakere og forbrukere. 
Forvaltningen i Norge er delt mellom 
Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). En rekke av de ca. 400 
standardene som finnes på området, 
utfyller forskift/direktiv om personlig 
verneutstyr. Standard Norge har laget en 
brosjyre med oversikt over standarder 
for personlig verneutstyr, sortert etter 
type utstyr, for å gjøre det lettere for 
brukerne å få oversikt. Denne er brukt 
på forskjellige kurs og arrangement i 
2005.

Nytt standardiserings-
prosjekt: Veiledning om 
risikostyring
Risikostyring er en vesentlig 
oppgave for private så vel 
som offentlige virksomhe-
ter. For at risikostyring skal 
kunne gjennomføres effek-
tivt, må oppgaven integreres 
i organisasjonens kultur og 
dagligliv.

ISO har publisert en rekke 
standarder som er rela-
tert til risiko, bl.a. ISO/IEC 
Guide 73 Risk management 
- Vocabulary - Guidelines 
for use in standards. Mange 
savner likevel en generell 
standard for risikostyring. 
Av den grunn ble det i 2005 
foreslått at ISO utarbeider 
en veiledning om prinsipper 
for risikostyring og hvor-
dan dette kan integreres 
i bedriftenes styringssys-
tem. Målgruppen vil være 
alle typer virksomheter, 
uavhengig av størrelse eller 
bransje, både i privat og 
offentlig sektor.
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Ergonomi
I 2005 startet Standard Norge i samar-
beid med Direktoratet for Arbeidstilsynet 
(DAT) og Leverandørenes Utviklings- og 
Kompetansesenter planleggingen av et 
seminar	om	”Ergonomi	på	arbeidsplas-
sen - hvordan bruke standarder som 
verktøy”.	Kunnskapen	som	ligger	i	
standardene, har stor generell verdi og 
er nyttige i vurderingen av ulike arbeids-
situasjoner. Hensikten med seminaret 
er å vise hvordan de mest sentrale 
standardene, for eksempel ergonomiske 
prinsipper i forhold til maskinsikkerhet 
og utforming av arbeidsprosesser, kan 
brukes.

Akustikk, støy og vibrasjoner
EUs rammedirektiv for kartlegging av 
støy i miljø og Statens forurensnings-
tilsyns og Miljøverndepartementets 
etterfølgende omlegging av nasjonale 
forskrifter og retningslinjer på støyom-
rådet medførte at standarden NS 8175 
Lydforhold i bygninger – Lydklasser for 
ulike bygningstyper med grenseverdier 
for lydforhold etter teknisk forskrift (TEK 
’97),	ble	utgitt	i	ny	utgave	i	2005.	Nye	
måter å bestemme utendørs lydnivå på 
ved boliger, sykehus, skoler, kontorbygg 
osv. ble innført i standarden.

NS 8176 Vibrasjoner og støt – Måling i 
bygninger av vibrasjoner fra landbasert 
samferdsel og veiledning for bedømmelse 
av virkning på mennesker ble revidert i 
2005 som følge av nye europeiske og 
internasjonale måleinstrumentstandar-
der. Standarden brukes til grenseset-
ting og kontrollmåling av vibrasjoner i 
bygninger (forårsaket av transportkilder) 
etter bestemmelser i teknisk forskrift 
(TEK’97).	På	grunn	av	stor	interesse	
oversettes både NS 8175 og NS 8176 til 
engelsk.

Implementering av EUs direktiv om 
grenseverdier for støy i arbeidsmiljø 

har ført til at vi har under utarbeidelse 
en todelt, revidert Norsk Standard, NS 
4815, for måling av støy i arbeidsmiljø. 
Dette arbeidet forventes fullført i 2006. 
En ny standard for områdemålinger til 
bruk for støymerking av arbeidsplasser 
er også under arbeid, og i en norskledet 
internasjonal arbeidsgruppe revideres 
ISO-standarden for bestemmelse av 
arbeidsmiljøstøy.

Terminologi
Standard Norge har vært representert 
i Språkrådets referansegruppe og har 
gitt innspill til forslag til ny nasjonal 
strategi	”Norsk	i	Hundre	-	Norsk	som	
nasjonalspråk i globaliseringens tidsal-
der”,	som	ble	presentert	høsten	2005.	
Det sentrale spørsmålet er hva som 
skal til for at norsk også i framtiden skal 
være nasjonalspråket i Norge. Det er et 
viktig spørsmål, og strategigruppa som 
ble nedsatt av Språkrådet, foreslår flere 
tiltak.

Sett i lys av at terminologi/termer og 
definisjoner er en sentral del av stan-
dardiseringsarbeidet, er det foreslått at 
Standard Norge skal spille en sentral 
rolle i utvikling og normering av norsk 
terminologi. Dette skal foregå i nær 
tilknytning til annet standardiseringsar-
beid.

Tjenester
Fra EUs side er det stor oppmerksomhet 
rundt arbeidet med standardisering av 
tjenester. I en plan som CEN har utar-
beidet på oppdrag fra EU-kommisjonen, 
skisseres særlig vanskelighetene med 
å få etablert felles europeiske standar-
der på området. Årsaken er at mange 
bransjer ikke har brukt standarder 
som verktøy tidligere, og at det er liten 
handel med tjenester over landegren-
sene. Kommisjonen har derfor gitt CEN 
et mandat om igangsetting av en rekke 
prestandardiseringsprosjekter innenfor 

Standard for krav til språk-
skoler
I dagens samfunn stilles 
det større og større krav til 
språkkunnskap. Deltakelse 
i internasjonale møter, 
presentasjoner og forhand-
linger krever at deltakerne 
behersker minst ett frem-
medspråk. Språkkunnskap 
tilegnes best ved opphold 
i det landet hvor språket 
snakkes.

I 2005 kom standarden 
NS-EN 14804 Tilbydere av 
språkreiser – Krav på mar-
kedet. Den er beregnet på 
arrangører av språkreiser, 
språkskoler og reisebyråer, 
men også for kunden er den 
et godt hjelpemiddel for å 
kunne velge fra de utallige 
turene som tilbys for å opp-
fylle forventninger til både 
studier og opphold.
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ulike tjenestesektorer. Dette arbeidet 
vil bli igangsatt fra andre halvår 2006. 
Standard Norge har deltatt i planleg-
gingen av disse prosjektene. Sammen 
med NEN, den nederlandske standardi-
seringsorganisasjonen, har vi utviklet et 
prosjektforslag vedrørende standardise-
ring av smarthustjenester.

En rekke standardiseringsprosjekter for 
tjenester har startet opp med utgangs-
punkt i behov meldt fra ulike europeiske 
bransjeorganisasjoner. Eksempler på 
dette er eiendomsmeklertjenester, 
sikkerhetstjenester, business-support-
tjenester, call-center-tjenster, grav-
ferdstjenester, finansielle tjenester og 
guidetjenester.

Det er så langt liten norsk interesse for 
deltakelse i de europeiske standardise-
ringsprosjektene. Standard Norge har 
invitert ulike interessegrupper til infor-
masjonsmøter, og vi har gjennomført 
møter av mer generell karakter med 
berørte departementer og bransjeor-
ganisasjoner. Uavhengig av utfallet av 
behandlingen av EUs tjenestedirektiv er 
det sannsynlig at standardisering av tje-
nester vil være et prioritert område i Eu-
ropa i tiden som kommer. Dersom Norge 
i liten grad engasjerer seg, er faren at 
vi havner på sidelinjen når framtidige 
rammebetingelser for tjenesteytende 
næringsvirksomhet fastlegges.

Forvaltning, drift og vedlikehold 
Standard Norge har på initiativ fra 
BAE-næringen startet et nytt standardi-
seringsprogram for å utvikle nasjonale 
standarder innenfor forvaltning, drift 
og vedlikehold (Facility Management) i 
samsvar med de standardene som utvi-
kles av CEN/TC 348. I løpet av 2005 har 
vi arbeidet med standarder for renhold, 
grøntområder, vakthold, sikring, brann-
slokking, forebyggende vedlikehold, 
energi og inneluftkvalitet.

Helse
Det siste året er det kommet henven-
delser om igangsetting av nasjonale 
standardiseringsprosjekter innenfor 
helsesektoren. Det gjelder blant annet 
standardkontrakt for drift av sykehjem 
og tjenestetilbud for terminal pleie. 
Standard Norge arbeider aktivt med å 

få realisert disse prosjek-
tene.

Helsekonferanse
I begynnelsen av 

februar 2005 
arrangerte 

Standard 
Norge, i 
samarbeid 
med Helse 
Øst, en kon-
feranse om 
bruk av ISO 

9000 i helsesektoren. Den samlet over 
300 deltakere fra ulike helsevirksom-
heter. Bakgrunnen for konferansen var 
et europeisk standardiseringsprosjekt 
som vil resultere i en egen veiledning for 
bruk av ISO 9001 i helsesektoren. Konfe-
ransen var viktig for å informere og for å 
opprette dialog med aktørene, mange av 
dem i liten grad kjent med standarder på 
forhånd.

Universell utforming
Standard Norge utarbeidet i 2004 en 
handlingsplan for hvordan standarder 
kan fremme prinsippene for universell 
utforming.	Vi	har	i	løpet	av	2005	satt	i	
gang en rekke standardiseringsprosjek-
ter som følge av denne planen. Blant 
annet har vi utarbeidet en skisse for en 
nasjonal standard for tilgjengelighet til 
og i bygninger. Arbeidet baseres i stor 
grad på det som skjer i ISO/TC 59/SC16 
Accessibility and usability of the built 
environment. Forslaget legger vekt på 
tilrettelegging for bevegelseshemmede, 
og skal suppleres med innhold som er 

Vibrasjoner i bygninger fra 
samferdsel
NS 8176 Vibrasjoner og 
støt – Måling i bygninger av 
vibrasjoner fra landbasert 
samferdsel og veiledning for 
bedømmelse av virkninger på 
mennesker er en standard 
som fastsetter måleme-
toder for vibrasjoner i 
bygninger forårsaket av 
landbasert samferdsel (vei- 
og skinnegående trafikk) 
samt veiledende kriterier 
for bedømmelse av hel-
kroppsvibrasjoner i boliger. 
Standarden brukes i for-
bindelse med forskrifter og 
retningslinjer for å vurdere 
vibrasjoner i boliger etter 
Plan- og bygningsloven og 
helselovgivningen.

Standarden angir veiledning 
for vurdering av vibrasjons-
påvirkning på mennesker og 
veiledende vibrasjonsklas-
ser for boliger med gren-
severdier for vibrasjoner 
relatert til plage. Interessen 
for  standarden er stor både 
i Norge og i utlandet. En slik 
standardisert klasseinnde-
ling for vibrasjoner er unik i 
verdenssammenheng. 
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Nye regler for anbuds-
konkurranser
To nye standarder, NS 8400 
Regler for anskaffelser til 
bygg og anlegg ved anbuds-
konkurranse og NS 8410 Re-
gler for anskaffelser til bygg 
og anlegg ved konkurranse 
med forhandlet prosedyre er-
statter den tidligere NS 3400 
Regler for anbudskonkur-
ranser for bygg og anlegg. 

NS 8400 gjelder kontrahe-
ring etter anbudskonkurran-
se. Standarden kan brukes 
ved entreprisekontrakter 
og ved kjøp av varer og 
tjenester i forbindelse med 
bygg og anlegg. Det betyr at 
standarden også kan brukes 
ved anbudskonkurranser om 
prosjekteringskontrakter, 
byggelederkontrakter, pro-
sjektlederkontrakter, kon-
trakter om annen form for 
rådgivning i forbindelse med 
bygg og anlegg, og kontrak-
ter om kjøp av byggevarer. 
NS 8410 skal brukes ved 
kontrahering etter konkur-
ranse, men der det likevel 
er adgang til forhandlinger 
mellom oppdragsgiveren og 
leverandørene (tilbyderne). 
For øvrig har de to standar-
dene samme anvendelses-
område. 

relatert til andre sanser (syn/hørsel/ori-
entering). Forslag til standard kommer 
i løpet av 2006. I november begynte vi 
også arbeidet med en skisse til standard 
for tilgjengelighet i uteområder.

Eksempler på andre nye prosjekter eller 
prosjekter som blir vurdert, er revisjon 
av standard for symboler og piktogram-
mer, merkeordning for reiselivsmål og 
kartlegging av standarder i reisekjeden, 
e-læring, tilgjengelighet til innhold på 
web-sider og tilgjengelighet til automa-
ter.

En forutsetning for gjennomføring av 
prosjektene er finansiering fra fagde-
partement eller andre. Standard Norge 
samarbeider med Miljøverndepartemen-
tet om koordinering av planen i forhold 
til regjeringens handlingsplan for uni-
versell utforming.

Risikostyring og risikoledelse
Standard Norge har satt i gang revisjon 
av standarden for risikoanalyse. Stan-
darden er generell og kan brukes innen-
for alle samfunnsområder. I standardi-
seringskomiteen er det bred deltakelse 
fra ulike samfunnsinteresser. Standar-
den er ventet ferdigstilt ultimo 2007.

Globalt arbeides det med et standardi-
seringsprosjekt innenfor risikostyring/
risikoledelse, og det er norsk deltakelse 
i prosjektet. Standard Norge er opptatt 
av god koordinering av arbeidet nasjo-
nalt og globalt, og vi har startet arbeidet 
med ensartet terminologi på området.

Sikkerhet og risiko på byggområdet
Underlaget for arbeidet vårt med sik-
kerhet og risiko har vært NOU 2000:24 
Et sårbart samfunn - En utfordring for 
sikkerhets- og beredskapsarbeidet i 
samfunnet.	Vi	utarbeidet	i	2005	en	be-
tenkning for Statens bygningstekniske 
etat (BE) knyttet til sikkerhetsnivået i 

norske bestemmelser vedrørende natur-
laster som ras, skred og flom, holdt opp 
mot bestemmelsene for vind og snølast. 
Vi	har	også	foretatt	en	vurdering	av	NS 
3901 Risikoanalyse av brann i byggverk for 
å se om denne er egnet også i forhold 
til storbranner. Denne vurderingen skal 
sluttføres i første kvartal 2006. 

Glass utgjør en stadig større del av byg-
ningsdelene og benyttes i økende grad 
også	som	konstruktivt	element	i	bygg.	Vi	
startet derfor arbeidet med en ny Norsk 
Standard i 2005 som vil stille krav til 
hvor det skal anvendes personsikker-
hetsglass i byggverk, og hvilke egenska-
per det skal ha. Standarden forventes 
ferdig i 2006.

Innenfor løfteinnretninger (heis, rulle-
trapper og rullende fortau) arbeides det 
med revisjon av norsk regelverk for opp-
gradering av sikkerhet på eksisterende 
heiser. Dette arbeidet er basert på en ny 
felles europeisk standard som ble utgitt 
i 2005. Betydelig arbeid utføres også in-
ternasjonalt på å samle og sammenligne 
ulike sikkerhetskrav for løfteinnretnin-
ger med tanke på global harmonisering.

Samfunnssikkerhet
Bruk av standarder som verktøy innen-
for området samfunnssikkerhet er un-
der vurdering både på nasjonalt, euro-
peisk og globalt nivå. EU-kommisjonen 
er pådriver i det europeiske arbeidet. I 
CEN er det etablert en arbeidsgruppe 
som skal utarbeide et eget standardise-
ringsprogram for samfunnssikkerhet, 
og det er nedsatt ni ulike ekspertgrup-
per som skal gi innspill til arbeids-
programmet. Arbeidet dreier seg i all 
hovedsak om kartlegging av behov med 
utgangspunkt i eksisterende standarder, 
retningslinjer og lovverk. Det er norsk 
deltakelse i arbeidsgruppen og i to av 
ekspertgruppene som vurderer kritisk 
infrastruktur av bygg og konstruksjoner 
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samt energiforsyning. Standard Norge 
har levert innspill til det regjerings-
oppnevnte	”Infrastrukturutvalget”	på	
hvordan standarder kan være et verktøy 
innenfor samfunnssikkerhet. Hensikten 
er å utnytte standardisering for å hindre 
og forebygge, samt å få fram hjelp når 
katastrofer rammer.

Kvalitet og samsvarsvurdering
Standard Norge etablerte i 2004 et ISO 
9000-forum. Forumet er et nettverk for 
brukere av standarder innenfor kvali-
tetsområdet. I 2005 hadde forumet tre 
møter der ulike temaer ble tatt opp. 
Det er så langt variert oppslutning på 
møtene avhengig av hvilket tema som 
behandles. Deltakerne kommer fra 
et bredt spekter av samfunnsinteres-
ser; helsesektoren, konsulentbransjen, 
oljerelatert virksomhet og myndigheter. 
Vi	har	opprettet	egne	informasjonssider	
på Standard Norges hjemmeside for 
forumet.

Standard Norge har sekretariatsansva-
ret for CEN/CENELEC/TC 1 Samsvars-
vurdering. Aktiviteten innenfor området 
foregår i hovedsak globalt gjennom 
ISOs policykomité CASCO (Conformity 
Assessment). Det er begrenset norsk 
deltakelse i arbeidet, og Standard Norge 
vurderer derfor å frasi seg sekretariats-
ansvaret for den europeiske komiteen.

Samfunnsansvar
ISO har etablert en arbeidsgruppe som 
skal lage standarden ISO 26000 om 
retningslinjer for hvordan virksomheter 
kan implementere samfunnsansvar. I 
arbeidsgruppen deltar over 300 interes-
senter fra 54 ulike land, hvorav halvpar-
ten u-land. I 2005 har arbeidsgruppen 
hatt to møter. Standarden er forventet 
publisert høsten 2008. Standard Norge 
har etablert en bredt sammensatt norsk 
referansegruppe som følger dette ar-
beidet. Nasjonalt er arbeidet preget av 

stor forbrukerinteresse, og fem norske 
deltakere deltar internasjonalt.

Forbrukere
Forbrukere representerer en viktig in-
teressepart i standardiseringsarbeidet. I 
2005 etablerte Standard Norge i samar-
beid med Forbrukerrådet og Barne- og 
familiedepartementet et forbrukerse-
kretariat. Hensikten med sekretariatet 
har vært å få mer fokus på forbrukeras-
pekter i standardiseringsarbeidet, samt 
å få flere deltakere fra forbrukersiden 
med i arbeidet.

Forbrukersekretariatet har etablert 
egne informasjonssider på Standard 
Norges hjemmeside, der blant annet 
standardiseringsprosjekter med forbru-
kerinteresse	blir	beskrevet.	Vi	har	holdt	
egne opplæringskurs om standardise-
ring for over 30 deltakere. Som en del 
av arbeidet i forbrukersekretariatet har 
vi etablert et eget forbrukernettverk og 
gjennomført et temamøte for nettverket 
høsten 2005. Det er også opprettet et 
eget fagråd for forbrukersaker. Fagrådet 
har utarbeidet prioriteringskriterier for 
arbeidet og gir innspill til forbrukerse-
kretariatet.

Kontrakter, blanketter og prosjekt-
dokumenter
Arbeidet med NS 8406 Forenklet norsk 
bygge- og anleggskontrakt pågikk i 2005 
og ble fullført i januar 2006. Sammen 
med standarden utgis egne formularer 
for inngåelse av kontrakt og for partenes 
sikkerhetsstillelse.

I løpet av året har vi i tillegg utgitt 
følgende nye kontraktsstandarder med 
tilhørende elektronisk formular for kon-
traktsinngåelse:
•	 NS	8403	Alminnelige	kontraktsbe	-	
 stemmelser for byggelederoppdrag

Temakonferanse 
på verdens standardi-
seringsdag
På verdens standardi-
seringsdag 14. oktober 
arrangerte Standard Norge, 
Norsk Elektroteknisk Ko-
mite og Post- og teletilsynet 
temakonferansen	“Sikker-
het, standarder og myn-
dighetskrav - konflikt eller 
suksess?”.	Lover,	direktiver	
og forskrifter gir overord-
nede krav til sikkerhet. 
Standardene gir anvisning 
på hvordan kravene kan 
oppfylles. Konferansen 
belyste hvordan standar-
der kan bidra til sikkerhet 
og verdiskaping gjennom 
kostnadseffektive offentlige 
regulerings- og tilsynsord-
ninger.

Verdens	standardise-
ringsdag er etablert av de 
internasjonale standardise-
ringsorganisasjonene ISO, 
IEC og ITU for å synliggjøre 
den betydning standarder 
har for et velfungerende 
samfunns- og næringsliv. 
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•	 NS	8400	Regler	for	anskaffelser	til		
 bygg og anlegg ved anbudskonkur 
 ranser (basert på NS 3400)
•	 NS	8410	Regler	for	anskaffelser	til		
 bygg og anlegg ved konkurranse   
 med forhandlet prosedyre (basert på  
 NS 3400).

Komiteen for revisjon av NS 3431 Al-
minnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentrepriser startet sitt arbeid tidlig 
sommeren 2005. Arbeidet er godt i gang 
i komiteen, men det vil trolig ta minst 
et par år før det foreligger et forslag til 
revidert standard.

”Avgjørelse i byggesaker”
Standard	Norge	utgir	tidsskriftet	”Avgjø-
relse	i	byggesaker”,	hvor	det	refereres	
til rettsavgjørelser og uttalelser fra 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
(KOFA) innenfor bygge- og entreprise-
rett. Tidsskriftets målgruppe er i hoved-
sak advokatfirmaer, men også entrepre-
nørbedrifter, takstfirmaer og andre som 
ønsker å følge med på norsk rettsprak-
sis innenfor dette området. Tidsskriftet 
har helt siden starten hatt en forholdsvis 
stabil kundemasse på ca. 500 abon-
nementer. I løpet av 2005 gjennomførte 
vi flere tiltak for å skape økonomisk 
balanse for tidsskriftet. Blant annet 
ble det gjennomført en vervekampanje. 
Dette har gitt resultater, og vi satser på 
fortsatt utgivelse i 2006.

Bygg, anlegg og eiendom
En stor del av oppgavene har tilknytning 
til EU-direktiver og er dermed knyttet 
til norske forskrifter. Tre områder er 
spesielt viktige for norsk BAE-næring og 
norske myndigheter:
•	 Harmoniserte	produktstandarder		
 etter byggevaredirektivet
•	 Ferdigstillelse	av	felleseuropeiske		
 standarder (Eurokoder) for analyse  
 og design av konstruksjoner

•	 Arbeid	med	nye	felleseuropeiske			
 standarder etter bygningsenergi-  
 direktivet (som trådte i kraft i Norge  
 i januar 2006).

Standard Norge var i 2005 vertskap 
for til sammen 18 CEN- og ISO-møter 
innenfor området bygg, anlegg og eien-
dom. Alle disse ble holdt i Norge.

Byggvirksomhet
Standardiseringskomiteen ISO/TC 59 
Building construction har norsk ledelse 
og sekretariatet. Mye av arbeidet er i 
dag sentrert rundt funksjonsrelaterte 
standarder og standardiseringsoppga-
ver som levetid, tilgjengelighet, digital 
dokumenthåndtering og bærekraftig 
utvikling. Ledelse av komiteen gir norsk 
BAE-næring og norske offentlige myn-
digheter en unik mulighet til å påvirke 
dagsorden i internasjonalt standardi-
seringsarbeid. Dette er også en viktig 
arena for etablering av internasjonale 
nettverk og for implementering av resul-
tater fra norske innovasjonsprosjekter. 
Standard Norge har derfor i 2005 arbei-
det systematisk med å øke den norsk 
innsatsen i ISO/TC 59, men under forut-
setningen av at hele den norske BAE-
næringen, både myndigheter, bransjeor-
ganisasjoner og industrien selv, i større 
grad støtter opp om arbeidet.

Boligareal
Etter en omfattende 
revisjonsprosess ble 
ny utgave av NS 
3940 Areal- og 
volumberegnin-
ger av bygninger, 
sendt på høring i 
november 2005. 
Forslaget er ba-
sert på eksiste-
rende NS 3940 og 
ISO 9836 Perfor-
mance standards 

NS 3420-kurs
Standard Norge har utviklet 
et system av standarder for 
kontrakter, tekniske be-
stemmelser, beskrivelser, 
organisering av prosjekt-
data med mer. Standardene 
har bidratt til at bygg- og 
anleggsprosjekter i Norge 
gjennomføres på en inter-
nasjonalt sett effektiv måte.

Beskrivelsesstandarden for 
bygg, anlegg og installasjo-
ner, NS 3420, er den mest 
omfattende standarden 
innenfor byggebransjen. 
Den er av uvurderlig betyd-
ning for å forenkle kommu-
nikasjon i byggeprosessen 
og forhindre misforståelser 
og konflikter. I løpet av 
året har det vært arrangert 
flere kurs, både åpne og 
bedriftsinterne, innenfor 
fagområdene bygg, anlegg 
og tekniske installasjoner. 
Hensikten med kursene 
har vært å gjøre deltakerne 
kjent med hovedprinsippene 
for standarden. Kursene har 
vært beregnet på de som 
lager beskrivelser, for de 
som bruker beskrivelsen 
til anbudsregning, eller ved 
oppfølging på byggeplass.
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in building – Definition and calculation of 
area and calculation of area and space 
indicators. Begrepene bebygd areal 
(BYA) og bruksareal (BRA) er samordnet 
med Statens Bygningstekniske etat sine 
definisjoner, slik at disse er identiske. 
Standarden er svært viktig for BAE-næ-
ringen, myndigheter og forbrukere. For 
eksempel vil standarden være grunnla-
get for beregning av areal i forbindelse 
med omsetning av nye og eksisterende 
boliger. NS 3940 forventes ferdig i løpet 
av 2006.

Elektro og automasjon
Standard Norge lanserte i 2005 en 
ny Norsk Standard for anskaffelse av 
smarthusinstallasjoner, NS 3935 Inte-
grerte Tekniske Bygningsinstallasjoner 
(ITB). Standarden er presentert interna-
sjonalt, og er blitt så godt mottatt at den 
implementeres i tilsvarende arbeider i 
CEN og ISO. Arbeidet er viktig, fordi det 
viser til de verktøy som trengs i for-
bindelse med overvåking og styring av 
installasjoner, særlig innenfor sikkerhet 
og omsorg, men også knyttet til energi-
administrasjon.

Energibruk, innemiljø og ventilasjon
EU-kommisjonen har bestilt en serie 
mandaterte standarder for å lette im-
plementeringen av direktivet for ener-
gieffektivitet i bygninger (2002/91/EF). 
Standard Norge etablerte våren 2005 en 
bredt sammensatt komité, SN/K 230, 
som skal arbeide spesielt med imple-
menteringen av standarder knyttet til 
dette direktivet. Komiteen består av i alt 
24 representanter fra Olje- og energide-
partementet, Kommunal- og regional-
departementet, Norges vassdrags- og 
elektrisitetsdirektorat, Enova, rådgivere, 
byggherrer og bransjeorganisasjoner. Så 
langt er erfaringen at norske interesser 
og synspunkter er ivaretatt, blant annet 
som en følge av deltakelse på interna-
sjonale møter i regi av CEN.

Konstruksjonsteknikk
Dette området har vært dominert av 
arbeidet med å ferdigstille felles euro-
peiske standarder for prosjektering av 
konstruksjoner, Eurokoder, samt imple-
menteringen av disse i Norge. Euroko-
dene er en serie på i alt 58 standarder 
som dekker pålitelighet, laster og alle 
konstruksjonsmaterialer.	Ved	utgangen	
av 2005 var 32 av disse ferdigstilt og ved-
tatt. De resterende ventes vedtatt i løpet 
av 2006. Eurokodene er lagt til rette for 
at de enkelte land skal ha innflytelse 
over sikkerhetsnivå, bestandighetsfor-
hold, og nasjonale forhold som klima og 
annet. Standard Norge leder arbeidet 
med å utvikle nasjonalt bestemte para-
metere som utgis i et nasjonalt tillegg. 
Dette arbeidet er kommet godt i gang 
og vil, sammen med oversettelse av de 
viktigste eurokodene til norsk, være en 
betydelig oppgave for Standard Norge de 
kommende årene.

I 2005 har vi dessuten hatt spesiell fokus 
på ferdigstillelsen av eurokodene for 
prosjektering av aluminiumskonstruk-
sjoner, de europeiske standardene for 
utførelse av stål- og aluminiumskon-
struksjoner og en harmonisert standard 
for produkter av stål og aluminium til 
lastbærende komponenter. Dessuten 
har det blitt arbeidet med en europeisk 
standard for utførelse av betongkon-
struksjoner og for å gjøre de europeiske 
standardene for betong og utførelse av 
betongkonstruksjoner til globale stan-
darder. Disse oppgavene har vært knyt-
tet til komiteer som Norge har ledelsen 
og sekretariatet for.

Byggenæringens beskrivelsessystem 
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, 
anlegg og installasjoner er det største 
og salgsmessig viktigste produkt innen-
for BAE-området i Standard Norge. 
Standarden bestod i 2005 av i alt 39 de-
ler, og seks av disse ble revidert i 2005. 

Ny byggelederstandard
En ny byggelederstan-
dard, NS 8403 Alminnelige 
kontraktsbestemmelser 
for byggelederoppdrag, ble 
ferdig i 2005. Hensikten med 
standarden er å regulere 
kontraktsforholdet mellom 
en oppdragsgiver og en byg-
geleder i forbindelse med 
bygge- og anleggsarbeider. 
Standarden erstatter deler 
av den tidligere standarden 
NS 3403, og er tilpasset ny-
ere kontrakts- og organi-
sasjonsformer i privat og 
offentlig bygge- og anleggs-
sektor.

Sammen med den nye 
standarden ble også Bygg-
blankett 8403 Formular for 
kontrakt om byggelederop-
pdrag, utgitt. Dette er en 
avtaleblankett som kan 
brukes ved inngåelse av 
kontrakter hvor NS 8403 
legges til grunn. Blanketten 
finnes både i elektronisk 
form og i papirutgave.
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Veiledende ytelses-
beskrivelse
I forbindelse med utgivelsen 
av NS 8403 er det også utgitt 
en	”Veiledende	ytelses-
beskrivelse for byggeleder-
oppdrag”.	Ved	inngåelse	
av en byggelederkontrakt 
er det helt nødvendig å ha 
en beskrivelse av bygge-
lederens forpliktelser iht. 
kontrakten. En slik beskri-
velse kan utarbeides ved 
hjelp av denne veiledende 
ytelsesbeskrivelsen. Den er 
utarbeidet for bruk sammen 
med kontrakter basert på 
NS 8403, men den kan også 
brukes i tilknytning til andre 
kontrakter.

Nyheter og informasjon om standarden 
legges fortløpende ut på hjemmesiden i 
form	av	”NS	3420-nytt”.	I	alt	fire	utgaver	
ble utgitt i 2005.

I 2005 ble også seks deler av NS 3420 
sendt ut på høring. Disse delene er blant 
annet knyttet til flomsikring og miljøtil-
tak i vassdrag (del I8) og distribusjons-
nett for elkraft (del M).

Revisjonen av eksisterende deler i 
NS 3420 blir ofte aktualisert gjennom 
implementeringen av nye europeiske 
standarder. Spesielt blir europeiske pro-
dukt- og utførelsesstandarder på denne 
måten fanget opp i det norske beskrivel-
sessystemet. 

Vannforsyning, sanitær- og avløps-
teknikk
Flere forslag til standarder har vært på 
høring i forbindelse med den europeiske 
godkjenningen av produkter som kom-
mer i kontakt med drikkevann. Disse 
produktene skal både ha CE-merke og 
EAS-merke (European Acceptance Sc-
heme, europeisk godkjenningsprosedyre 
for materialer og produkter i kontakt 
med drikkevann). Et annet prioritert 
område er sikring av drikkevann mot 
tilbakestrømming	av	urene	væsker.	Ved	
utgangen av 2005 var flere av standar-
dene knyttet til dette området, ferdige.

Det kom i 2005 en europeisk standard, 
NS-EN 12764, som tar for seg problemet 
ved stillestående vann og legionella i 
boblebad. I tillegg arbeider vi videre med 
regler for kontroll av legionella.

Byggevarer
I 2005 ble det adgang til å CE-merke 
byggevarer etter 73 nye europeiske stan-
darder. Dermed kan i alt 199 ulike typer 
byggevarer bli CE-merket på bakgrunn 
av en europeisk standard. For 11 av 
disse var overgangsperioden utløpt ved 

utgangen av 2005. Det betyr at samsvar 
med myndighetenes krav ikke lenger 
kan dokumenteres på annen måte for 
disse byggevarene.

Standard Norge har påtatt seg å gå 
gjennom forslagene til harmoniserte 
standarder for byggevarer for å se om de 
vil medføre endringer i forhold til norsk 
byggeforskrift og måten forskriften 
blir praktisert på. I så fall blir aktuelle 
myndigheter og andre parter informert 
om det.

Treindustrien og Standard Norge be-
sluttet i 2005 å samle interessepartene 
på	”treområdet”	i	en	referansegruppe.	
Referansegruppen har representanter 
som dekker arbeidet i hele åtte ulike in-
ternasjonale standardiseringskomiteer. 
I tillegg kommer eksisterende norske 
konstruksjonsstandarder og andre rele-
vante internasjonale standarder.

BuildingSMART og digital byggeprosess
BAE-næringen har betydelige utfordrin-
ger i forhold til å redusere kostnader og 
øke effektivitet og kvalitet for bedre å 
møte internasjonal konkurranse. Anslag 
viser at så mye som ca. 30 % av kostna-
dene i et byggeprosjekt er ikke-produk-
tive kostnader knyttet til informasjons-
håndtering. Nå er det en stor satsing 
for å utvikle og demonstrere verktøy for 
effektiv IKT-basert informasjonshåndte-
ring og -utveksling. 

Standard Norge har i 2005 engasjert 
seg i BuildingSMART-prosjektet og er i 
dag med i prosjektets styringsgruppe. 
Fundamentet i satsingen er det åpne 
internasjonale utvekslingsformatet IFC 
(Industry	Foundation	Classes).	Ved	bruk	
av IFC er det mulig for de ulike aktørene 
i et byggeprosjekt å benytte samme in-
formasjon om objekter (bygningsdeler), 
som overføres mellom dataprogrammer. 
BuildingSMART er et område der norsk 
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BAE-næring er helt i front internasjo-
nalt. Spesielt komiteen ISO/TC 59 er en 
viktig arena for deler av dette arbeidet. 
Det internasjonale arbeidet ledes delvis 
av norske aktører som også er sterkt 
delaktige i utformingen av strategien for 
det videre arbeidet.

Standard Norge har i 2005 vært med 
på å utarbeide en søknad til et prosjekt 
innenfor EUs 6. rammeprogram. Det 
toårige prosjektet STAND-INN fokuserer 
på standardisering og innovasjon med 
bruk av IFC for integrering av standar-
der i en digital byggeprosess. Prosjektet 
ledes av SINTEF Byggforsk og samler 
et nettverk med over 30 partnere fra 
Europa, Kina og Australia.

Aluminium/magnesium
Innenfor lettmetall, hvor Norge har en 
dominerende posisjon internasjonalt, 
har Standard Norge ansvaret for to se-
kretariater i ISO og ett sekretariat i CEN. 
Det er faglig og økonomisk støtte fra 
fagmiljøet, hovedsakelig fra Hydro Alu-
minium. Arbeidet bidrar til å sikre Nor-
ges posisjon som leverandør av lettme-
tallkomponenter og -produkter på det 
internasjonale markedet, og tar samti-
dig vare på brukernes krav og ønsker. 
ISO/TC 226 Materials for the production 
of primary aluminium, har et omfattende 
arbeidsprogram med 27 aktive prosjek-
ter. I 2005 ble det utgitt ni ISO-stan-
darder utarbeidet av denne komiteen. 
ISO/TC 79/SC 7 Magnesium, har utgitt to 
standarder i 2005, og arbeider med en 
koordinering av arbeidet i CEN og ISO på 
magnesiumområdet. CEN/TC 232/WG 5 
Drawn and extruded products of alumi-
nium har i 2005 arbeidet med revisjon av 
19 europeiske standarder som dekker 
hele området for ekstruderte og trukne 
produkter. Norge er aktivt med i CEN 
TC132 Aluminium, og ivaretar norske 
interesser for hele aluminiumsområdet. 
(Se også konstruksjonsteknikk.)

Stål
Norske interesser i det europeiske 
arbeidet på stålområdet ivaretas gjen-
nom medlemskap og deltakelse i 
COCOR (The Coordinating Commit-
tee on the nomenclature of iron and 
steel products). Det har i 2005 vært ett 
møte i COCOR med norsk representa-
sjon fra standardiseringen. Arbeidet på 
stålsiden har for øvrig dreid seg om å 
ferdigstille revisjonen av de europeiske 
konstruksjonsstålstandardene. Standar-
dene for konstruksjonsstål er blant de 
viktigste for norsk mekanisk industri, 
og hele serien på seks deler ble utgitt i 
2005.	Vesentlig	er	også	standarden	som	
beskriver dokumentasjon/sertifikater 
ved materialleveranser. Denne ble også 
utgitt i 2005. Alle disse standardene er 
nå oversatt til norsk med faglig støtte fra 
norske brukere. (Se også konstruksjons-
teknikk.)

Plast
Basert på nye standarder, materialut-
vikling, testmetoder og utdanningskrav 
har Standard Norge økt sitt engasjement 
innenfor utarbeidelse av en ny nasjonal 
standard for sertifiseringskrav og utdan-
ning på plastrørområdet. I industrien, 
blant annet innenfor gassdistribusjon, 
øker bruken av plastrør. Det er derfor 
viktig at den norske plastbransjen følger 
internasjonal utvikling.

Emballasje
I 2005 ble fem standarder om miljøas-
pektet ved emballasjeavfall oversatt til 
norsk. Standardene utfyller EUs direk-
tiv om emballasjeavfall, som også er 
innført i norsk regelverk som en følge av 
EØS-avtalen. CEN/TC 261 har satt i gang 
arbeidet med en standard vedrørende 
det hygieniske aspektet ved produksjon 
av emballasje til næringsmidler. Norge 
deltar med tre eksperter i standardise-
ringsarbeidet, og det er etablert en bredt 
sammensatt nasjonal referansegruppe 
som følger arbeidet.

Bilag til Aftenposten
Onsdag 2. november utgav 
standardiseringen i Norge 
et eget bilag til Aftenposten. 
Bilaget ble gitt ut som en 
oppfølging	til	Verdens	Stan-
dardiseringsdag 14. okto-
ber, og viste et lite tverrsnitt 
av den totale aktiviteten som 
drives innenfor standardi-
seringen. Hovedoppslaget 
var et intervju med syklisten 
Gunn-Rita Dale som snak-
ket om behovet for å ivareta 
strenge sikkerhetskrav til 
utstyret hun bruker.
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Statusrapport for ISO 9001- 
og ISO 14001-sertifisering
ISO publiserte i 2005 resul-
tatene fra den siste kartleg-
gingen av sertifisering etter 
standarder for kvalitets- og 
miljøstyringssystemer, The 
ISO Survey of Certifications. 
De viser at overgangen fra 
1994- til 2000-utgaven av 
ISO 9001 har vært en suk-
sess, og den avdekker også 
at tjenestesektoren utgjør 
den største brukergruppen 
av disse standardene.

Ved	inngangen	til	2005	
var det rapportert inn at i 
underkant av 1400 virksom-
heter i Norge er sertifisert 
etter NS-EN ISO 9001, mens 
det for NS-EN ISO 14001 
var innrapportert at det ble 
utstedet ca. 440 sertifikater.

Eksplosjonsfarlige områder
Arbeidet knyttet til operasjoner i eksplo-
sjonsfarlige områder (ATEX) følges av 
den norske komiteen SN/K 187 Ikke-
elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige 
områder. I løpet av 2005 er det utgitt ti 
standarder, og flere forslag er på hø-
ring vedrørende risikovurdering, sik-
kerhetssystemer, samt krav til utstyr og 
produkter. Komiteens arbeidsoppgaver 
har nær kobling til tilsvarende oppgaver 
innenfor det elektrotekniske området. 
Standard Norge samarbeider derfor 
med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 
som også har en referansekomité på 
området. I 2005 utgav Pronorm, i sam-
arbeid med NEK og Standard Norge, en 
revidert CD med samling av standarder, 
normer, guider og direktiv på ATEX-om-
rådet.

Trykkpåkjent utstyr
Komiteen SN/K 039 Trykkpåkjent utstyr, 
følger opp utviklingen av standarder 
for trykkpåkjent utstyr i CEN. De mest 
sentrale standardene er NS-EN 13445 
for trykkbeholdere og NS-EN 13480 for 
industrielle rørledningssystemer. Disse 
standardene har erstattet de nasjonale 
regelverkene TBK 1-2 Generelle regler 
for trykkbeholdere og TBK 5-6 Generelle 
regler for rørsystemer. Totalt foreligger 
det ca. 700 harmoniserte standarder 
(fastsatt eller under utvikling) tilknyttet 
de grunnleggende kravene i direktivet 
for trykkpåkjent utstyr.

Sveising og ikke-destruktiv prøving (NDT)
Oppfølging av utviklingen av sveise-
tekniske standarder og standarder for 
ikke-destruktiv prøving i CEN ivaretas 
av SN/K 067 Sveising og SN/K 058 Ikke-
destruktiv prøving. Det har vært spesielt 
stor aktivitet i SN/K 067, som har holdt 
ti møter i løpet av året. Et betydelig 
antall standarder er i 2005 revidert og 
oversatt til norsk. Dette er fundamen-
tale standarder for norsk teknologiin-
dustri relatert til sveist produksjon, og 

Standard Norge har holdt flere kurs på 
området.

I første halvår av 2005 fastsatte Stan-
dard Norge en ny utgave av den na-
sjonale standarden for godkjenning av 
sveiseinspektører, NS 477 Godkjenning 
av sveiseinspektører. Standarden gir 
regler for faglig kvalifisering, utdan-
ning og godkjenning for sertifisering av 
sveiseinspektører for inspeksjon før, 
under og etter sveising. Norge er ett 
av få land i Europa som har utviklet en 
slik standard, bygget på krav fastlagt i 
EWF (European Welding Federation) og 
IIW (International Institute of Welding). 
I løpet av året har vi dessuten arbeidet 
med nasjonale veiledninger til NS 477 og 
flere av de mest sentrale standardene. 
Disse forventes ferdigstilt i begynnelsen 
av 2006.

Overflatebehandling
I 2005 videreførte Standard Norge et 
revisjonsarbeid av NS-EN ISO 12944-5 
Beskyttende malingsystemer hvor Norge 
har sekretariatet og leder av arbeids-
gruppen. Også NS-EN ISO 12944-6 Meto-
der for laboratorieprøving av holdbarhet 
er under revisjon. Begge standardfor-
slagene ble godkjent i 2005 og sendt til 
høring og avstemming. Resultatene av 
avstemmingene vil bli behandlet medio 
2006. NS-ISO 19840 Målinger av og ak-
septkriterier for tørrfilmtykkelser på rue 
overflater er oversatt til norsk og fastsatt 
som Norsk Standard.
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Mindre fartøy
Oppfølgingen av standarder for mindre 
fartøy (skrog med en lengde mindre enn 
eller lik 24 m) i ISO, ivaretas av SN/K146 
Mindre fartøy. På grunn av manglende 
bevilgninger har imidlertid det nor-
ske engasjementet i ISO/TC 188 Small 
craft blitt betydelig redusert i 2005. 
Dette er beklagelig, fordi Norge har hatt 
stor gjennomslagskraft for nasjonale 
synspunkter når det gjelder å ivareta 
sikkerheten i forbindelse med bruk av 
fritidsbåter. Norge må trolig nedgradere 
sitt engasjement på området i 2006 
dersom utpekt fagmyndighet økonomisk 
ikke prioriterer internasjonal standar-
disering og dermed muliggjør nasjonal 
deltakelse.

Skipsfart
En ny standard, ISO 17894 Ships and 
marine technology - General principles for 
the development and use of programma-
ble electronic systems in marine applica-
tions, er under utarbeidelse. Komiteen 
som har ansvaret for standarden, ISO/TC 
8/SC 10, har både norsk sekretariat og 
ledelse. Økt avhengighet av komplekse 
datastyrte systemer representerer en 
utfordring for mange maritime aktører. 
Standarden utvikles for å kunne redu-
sere kilden til feilbruk blant annet ved å 
fokusere på risikovurderinger ved utvik-
ling av programvarebaserte systemer.

Maskiner og maskinsikkerhet
Maskindirektivet er revidert, og 2005-
versjonen vil bli fremmet for EU-kom-
misjonen til godkjenning. Nå blir alle 
CEN- og ISOs maskinsikkerhetsstandar-
der felles. Et viktig pågående arbeid er 
utviklingen av del 1 og 2 av standarden 
ISO 14121 Safety of machinery – Risk as-
sessment. De er planlagt ferdige i 2006.

Kraner og løfteutstyr
25 av 32 europeiske standarder for 
kraner er ferdige og fastsatt som Norsk 

”Smarte” hus
En ny standard, NS 3935, 
for anskaffelse av integrerte 
tekniske bygningsinstalla-
sjoner (ITB) kom på marke-
det i 2005. Standarden be-
skriver den prosess som bør 
følges i forbindelse med an-
skaffelse av ulike tekniske 
installasjoner, for eksempel 
varme- og ventilasjonsan-
legg, lysanlegg, solavskjer-
ming, adgangskontroll og 
brannalarmanlegg. Det er 
selve integrasjonen mellom 
de tekniske anleggene som 
omfattes av bestemmelsene 
i standarden.

Hensikten med standarden 
er å forenkle den kommuni-
kasjonen som er nødvendig 
mellom partene i prosessen 
med å etablere ITB-løsnin-
ger. Derfor er denne proses-
sen standardisert slik at 
aktørene kan ha en entydig 
og trygg måte å samarbeide 
på. 

Standard. Også ISO har akseptert bror-
parten av disse. Utarbeidelsen av tillegg 
og korrigeringer samt noen revisjoner 
preger arbeidet i CEN/TC 147 Kraner. 
For Norge, som har sekretariatet for 
offshorekraner og flytekraner (NS EN 
13852-1 og 2), er det viktig å få disse 
revidert, og samtidig få dem til også å bli 
internasjonale standarder (ISO).

NORSOK-standarden R 003 Sikker bruk 
av løfteutstyr er blitt en suksess og er et 
viktig bidrag for å heve sikkerheten på 
sokkelen. Bransjen har, med aksept fra 
Standard Norge, videreutviklet denne 
standarden for landbasert industri. 
Dette dokumentet skal danne grunnlag 
for utarbeidelse av en ny Norsk Stan-
dard som blir tilsvarende viktig for den 
landbaserte industrien.

Petroleum
Petroleumsstandardiseringen priorite-
rer aktiviteter som bidrar til utvikling av 
internasjonale stan-
darder. Nasjonale 
standarder og bransje-
standarder beholdes bare 
der internasjonale standarder 
mangler eller ikke er dekkende 
for interessentenes behov. Norske 
representanter har deltatt aktivt i det 
internasjonale standardiseringsarbeidet 
også i 2005, og har hatt sentrale oppga-
ver knyttet til utvikling av nye standarder 
og revisjon av eksisterende standarder. 
Antall norske deltakere i det internasjo-
nale standardiseringsarbeidet er nær-
mere 90 personer. Totalt er det regis-
trert om lag 270 personer i aktiviteter 
knyttet til petroleumsstandardiseringen.

Den viktigste arenaen for dette arbeidet 
er ISOs tekniske komité ISO/TC 67 Ma-
terials, equipment and offshore struc-
tures for petroleum, petrochemical and 
natural gas industries. I løpet av 2005 
er det utgitt totalt 20 standarder i regi 
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Standard Norge har også i 2005 utført 
betydelige sekretariats- og prosjekt-
lederfunksjoner for å understøtte og 
koordinere standardiseringsaktivitetene. 
En vesentlig del av arbeidet er knyttet til 
formidling av forslag til standarder som 
er på høring, og behandling av hørings-
kommentarer og norsk stemmegivning. 
Til sammen 45 forslag til internasjonale 
standarder har vært behandlet. En del 
av disse er meget omfattende forslag.

Sektorstyret Petroleumsindustri i Stan-
dard Norge er opptatt av best mulig 
koordinering av de norske ressursene 
og bevisst prioritering av de oppgavene 
som er viktigst for norske interessenter. 
Sektorstyret har tatt initiativ til styrking 
av de norske fagnettverkene og interes-
sentenes eierskap til standardiseringen.

Begrenset ressurstilgang har igjen vist 
seg å være den største utfordringen i 
forhold til arbeidet med oppdatering 
av bransjestandardene. Både Standard 
Norge og sektorstyret er opptatt av å 
utvikle best mulige arbeidsmåter som 
kan redusere effekten av disse ressurs-
begrensningene.

Norge tilbake i ISO/TMB
ISO Council valgte fem nye 
medlemmer til sitt tekniske 
styre (Technical Mange-
ment Board) for perioden 
2006 - 2008. Sammen med 
Nederland, Kina, Brasil og 
Sør-Afrika er Norge ett av 
de nye medlemmene. For-
rige gang Norge hadde sete 
i ISO/TMB, var i perioden 
1997 - 1999.

I 2006 vil sammenset-
ningen av ISO/TMB være 
som følger: ABNT (Brasil), 
AENOR (Spania), AFNOR 
(Frankrike), ANSI (USA), 
BSI (Storbritannia), DIN 
(Tyskland), JISC (Japan), 
NEN (Nederland), SABS 
(Sør Afrika), SAC (Kina), SCC 
(Canada) og SN (Norge). 
Frankrike, Japan, Storbri-
tannia, Tyskland og USA 
har fast plass i ISO/TMB. 
De øvrige 7 plassene velges 
blant ISOs medlemsland.

av komiteen. Norge har ledelsen i en av 
underkomiteene. I tillegg er det norsk 
ledelse i åtte av arbeidsgruppene.

Arbeidet med utvikling av standarder for 
”Production	Assurance	and	Reliability	
Management”	og	”Collection	and	exhan-
ge of Reliability and Maintenance Data 
for	equipment”	har	norsk	ledelse.	Disse	
prosjektene er eksempler på at norsk 
kompetanse og norske bransjestandar-
der danner grunnlag for internasjonale 
arbeider.

Standard Norge er opptatt av å formidle 
flere tilsvarende prosjektforslag som vil 
bidra til internasjonalisering av norske 
bransjestandarder. Dette gir betydelige 
muligheter for internasjonal påvirkning 
og innflytelse.

Standardisering knyttet til produksjons-
anlegg under vann er vektlagt spesielt, 
og området er nå godt dekket av inter-
nasjonale standarder. Standarder for 
boring og brønnkomplettering er et an-
net område der det ble ferdigstilt viktige 
standarder i 2005.

Et viktig norsk bidrag 
til det internasjonale 
arbeidet omhandler 
krav til høylegerte 
materialer i produk-
sjonsanlegg under 
vann. Erfaringer og 
anbefalinger basert 
på skadetilfeller fra 
norske og utenland-

ske utbyggingsprosjekter 
er samlet og utgitt som en 

NORSOK Workshop Agreement. Bruk 
av dette dokumentet bidrar til redusert 
risiko for sprekkdannelser i rørene til de 
svært viktige installasjonene på norsk 
kontinentalsokkel.
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Varmvalsede produkter av 
konstruksjonsstål
En serie med standarder, 
NS-EN 10025 del 1-6, for 
varmvalsede konstruksjons-
stål er et viktig hjelpemiddel 
for innkjøpere av stål, for 
konstruktører og for under-
visning i tekniske fag. Stan-
dardene gir veiledning om 
teknologiske egenskaper, 
grenseverdier for produk-
sjon og en rekke valgmu-
ligheter for innkjøpere av 
stålprodukter. Del 1 til 4 av 
standardene i denne serien 
ble utgitt på norsk i 2005.

Representantskapet består av repre-
sentanter for medlemmene i Standard 
Norge og hadde i 2005 følgende le-
delse:

Ordfører
Direktør Tor Espedal, 
Tor Espedal Consultants

Varaordfører
Adm. direktør Henry Nygård, 
Trelast- og byggevarehandelens 
fellesorganisasjon

Valgkomiteen har i 2005 bestått av:
Direktør Per A. Syrrist, 
M. Peterson & Søn AS
Direktør Olav Berge, 
Statens bygningstekniske etat
Adm. direktør Karl Nysterud, 
tidl. Teknologibedriftenes Landsforening

Standard Norges styre og representantskap

Styret har i 2005 hatt følgende sam-
mensetning:

Styrets leder 
Thor Håkstad

Nestleder 
Adm. direktør Sverre A. Larssen, 
Byggenæringens Landsforening

Styremedlemmer
Divisjonsdirektør Siri Bjerke, 
Innovasjon Norge
Direktør Olav Fossgard (til 20. april)
Direktør Tor R. Skjærpe, 
Petoro AS (fra 20. april)
Siv. øk. Jan-Erik Erichsen, 
Erichsen Consulting
Direktør Gro Rødland, 
Justervesenet (til 20. april)
Direktør Ingrid Bjotveit, 
Statens forurensningstilsyn (fra 20. april)
LO-sekretær Trine Lise Sundnes, 
Landsorganisasjonen i Norge
Prosjektleder Guri Kjørven, 
ansattes representant 
Siv. ingeniør Merete Holmen Murvold, 
ansattes representant

Vararepresentanter
Direktør Tor R. Skjærpe, 
Petoro AS (til 20. april)
Avd. direktør Torill Tandberg, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (fra 20. april)
Controller Ragnhild Gjervold, 
Nera SatCom AS



Forkortinger, ord og uttrykk

Forkortelser forekommer ofte innenfor standardisering. Nedenfor er en oversikt 
over noen av de vanligste forkortelsene.

CE Communauté Européenne Merke for å vise at krav i henhold til 
direktiv er ivaretatt

CEN Comité Européen de Normalisation/Eu-
ropean	Committe	for	Standardization

Den europeiske standardiseringsor-
ganisasjonen

CEN BOSS CEN Business Operations Support 
System

Elektronisk arbeidsverktøy for de 
som skal utarbeide standarder

CENELEC Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique/European Committee 
for	Electrotechnical	Standardization

Den europeiske standardiseringsor-
ganisasjonen på elektroområdet

DIS Draft International standard Forslag til en internasjonal stan-
dard

EN Européen Norm/European Standard Felles europeisk standard
ETSI European Telecommunications Stan-

dards Institute
Europeisk standardiseringsorgani-
sasjon på teleområdet

IEC International Electrotechnical Commis-
sion

Den internasjonale standardise-
ringsorganisasjonen på elektroom-
rådet

INSTA InterNordisk STAndardiseringssamar-
beid

Forum for nordisk standardise-
ringssamarbeid

ISO International	Organization	for	Stan-
dardization

Den internasjonale standardise-
ringsorganisasjonen

ITU International Telecommunication Union Den internasjonale standardise-
ringsorganisasjonen på teleområdet

NEK Norsk Elektroteknisk Komite
NS Norsk Standard
NS-EN Europeisk standard som er fastsatt som 

Norsk Standard
NS-EN ISO Internasjonal standard som er fastsatt 

både som europeisk standard og som 
Norsk Standard

NS-ISO Internasjonal standard som er fastsatt 
som Norsk Standard

NWIP Forslag til nytt standardiseringsprosjekt
prEN Forslag til europeisk standard
prNS Forslag til Norsk Standard
PT Post- og teletilsynet
SC Sub Committee Underkomité til en teknisk komité
SN Standard Norge
SN/K Nasjonal standardiseringskomité
TC Technical Committee Teknisk komité
WG Working Group Arbeidsgruppe
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Bildereferanser:

11. Karl Skjærbusdal
12. Eksportutvalget for fisk
14. Norsk Sveiseteknisk 
 Forbund
19.  Entreprenørforeningen   
 - Bygg og Anlegg
22.  Barne- og likestillings-
 departementet
25.  GexCon AS
31.  Entreprenørforeningen   
 - Bygg og Anlegg
33.  Skanska Norge AS

Referansene er gitt til side-
nummer, og gjelder de små 
bildene i margen.
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