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…. tenk deg en verden uten

Standard Norge

Bilde inn her

Standardisering er helt naturlig



Standarder gjør livet vårt 
enklere og tryggere

Foto: Bernt Ove Reinertsen / CAN AS



Harmonisert kunnskap, beste 
praksis
- sunn fornuft satt i system

Foto: Bernt Ove Reinertsen / CAN AS



Hvorfor standarder?
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Foto: Avinor

“Miljøledelse gir store samfunnsmessige fordeler. Verktøyet hjelper oss til å 
redusere utslipp og avfall, og sikre et bærekraftig forbruk. Vi blir bevisste på 
energiforbruk, materialvalg og livsløpskostnader.

- Margrethe Snekkerbakken, divisjonsdirektør 
regionale lufthavner Avinor, om ISO 14001

Bærekraft



“Vi må kunne stole på sikkerhets-
systemene i våre samarbeidsland, og 
det kan vi når vi vet at de er ISO 
27001-sertifiserte.

- Trond Laupstad, sikkerhets- og kvalitetssjef i 
Norsk Tipping

Sikre IT-systemer

Standard Norge

Sikkerhet



Bruk av internasjonale standarder betyr
• økt markedsadgang og positiv næringsutvikling
• mindre risiko 
• mer bærekraft

Standard Norge

Norske bedrifter får internasjonale muligheter



“Det som er viktig er at innkjøperne kan 
være trygge på valget av en norsk stol. 
Noen ganger vil noen land ha egne 
standarder, og dette er 
konkurransehemmende.

- Christian Lodgaard, Senior Vice 
President, Scandinavian Business Seating

Internasjonalt
kontraktsmarked

Standard Norge 

Markedsadgang



Slik gjør vi det
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Hvem lager standardene?

Standard Norge

Foto: Nicolas Tourrenc

Ekspertenes rolle:

• Avgjør hvilke standarder som skal utvikles

• Leder standardiseringskomiteene

• Bestemmer innholdet i standardene

Vår rolle:

• Regler og infrastruktur for arbeidet

• Administrerer prosjektene

• Eier og utgir standardene



Engasjement på flere nivå

Standard Norge 

• Deltakelse på ulike nivå

Deltakelse
• Internasjonalt (globalt og europeisk)
• Nasjonalt 
• Høringer

Standarder
• Nasjonale
• Europeiske
• Internasjonale (globale)



Standard Norge

Standard Norge

Privat, uavhengig, medlemsorganisasjon, non-profit

Etablert 2003, røtter til 1923

Standarder på de fleste områder

Medlem i CEN og ISO

Cirka 70 ansatte

Eier og utgir Norsk Standard, utgir NORSOK

Sertifisert etter NS-EN ISO 9001 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001 (miljø)



NOEN AV MEDLEMMENE
Medlemsorganisasjon

Standard Norge



Utpekt rolle nasjonalt
• Eneste organisasjon som kan 

utarbeide og fastsette Norsk 
Standard

• Status som nasjonal 
standardiseringsorganisasjon i 
Norge, jfr. EU-forordning

• Tilskudd fra NFD for å ivareta 
norske samfunns- og 
næringslivsinteresser og norske 
forpliktelser i internasjonale 
avtaler

Standard Norge



Norges medlem i



SN/K 019 Møbler

Påvirke innholdet 
i standardene Avstemninger Høringer Forslag til nye 

arbeidsområder

ISO/TC 136 
Furniture

CEN/TC 207 
Furniture

CEN/TC 364 High 
chairs

CEN/TC 443 Fjær 
og dun

* Norsk speilkomite overvåker også CEN/TC 248 Tekstil



Eksperter fra:
Bedrifter
Myndigheter
FoU
Organisasjoner
Forbrukere
Arbeidstakere

Organisering av arbeidet, eksempel fra ISO/TC 136 Furniture

Standard Norge 

ISO/TC 136 Furniture

WG 1 Chairs -
Testmetoder

WG 2 Tables -
Testmetoder

WG 3 Storage units WG 4 Beds -
Testmetoder

WG 5 Kitchen 
furniture

WG 6 Children`s and 
nursery furniture



Engasjement på tre nivå
• delta i TC, SC, WG

• delta i SN/K-komité

• høringer og kommentarer

• kan få tilgang på dokumenter

• tilgang til ferdige standarder

Standard Norge 

Aktiv deltakelse
internasjonalt

Aktiv deltakelse
nasjonalt

Informasjon/
oppdatering



- STANDARDENE KOMMER VEL UANSETT
Trenger vi delta internasjonalt? 

Det er riktig, MEN…….
• Standardene vil være dårligere egnet 

for bruk i Norge
• Praktisk implementering av EU-

direktiv vil i Norge skje uten norsk 
påvirkning

• Norske bedrifters konkurranse-
situasjon svekkes fordi de må tilpasse 
seg konkurrentenes løsninger

• Vi mister muligheten til kompetanse-
utvikling og nettverksbygging som 
deltakelse i arbeidet gir

Standard Norge 



Standard Norge 

Vi setter standarden



Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

Prosjektleder Martine Lovise Drevvatne

mdr@standard.no
45500086

www.standard.no
www.facebook.com/standard.no
twitter.com/standardnorge
www.youtube.com/standardiseringen

mailto:mdr@standard.no
http://www.standard.no/
http://www.facebook.com/standard.no
https://twitter.com/standardnorge
http://www.youtube.com/user/standardiseringen
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