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Peter Opsvik AS, Oct. 2008

Peter Opsvik er en av vår tids viktigste 
designere. 

Utmerkelser innen design og kultur. 

Hatt flere separatutstillinger i Europa 
og USA









Fra nasjonale standarder til en felles 

De store landene dominerte og styrte 
Proteksjonistisk
Mannsdominert
Dårlig framdrift

Resultatet viktig for Skandinavisk Industri



For den tyske delegasjonen var 
behovet for en «sjefsstol» 
helt sentralt.  
Individuell regulering var ikke viktig

Den skandinaviske tilnærmingen
var at alle hadde krav på et
godt arbeidsredskap,
uansett stilling.



Avdekket at det er store forskjeller hvordan det enkelte land så på 
en arbeidsstol: Dels av kulturell art, dels av filosofisk karakter



Potensiell sikkerhetsrisiko
Potensiell helserisiko 



Flere land ville forby at setet kunne vippe framover, et kjennetegn 
for Skandinaviske stoler 



Schengen og åpne grenser i Europa

Basert på fri flyt av :

Tjenester, 
Varer, 
Kapital 
Personer



Fri flyt av tjenester, varer, kapital og 
personer

Alle former for diskriminering, direkte eller indirekte, på 
bakgrunn av nasjonalitet er forbudt. 

En støvsuger som er produsert i Tyskland skal ha samme tilgang 
til det spanske støvsugermarkedet som en støvsuger som er 
produsert i Spania. 

Det kan ikke stilles krav som er enklere å oppfylle for spanske 
støvsugeprodusenter enn for tyske. 



For å sikre at både spanske og tyske forbrukere får trygge 
støvsugere trenger vi standarder som definerer hvilke krav 
som stilles og hvordan disse skal testes. 

*
Møbelstandarden fikk korte tidsfrister på å ferdigstille 

standardene, stort press på Frankrike som satt med 
sekretariatet

Fri flyt av tjenester, varer, kapital og 
personer



Resultatet for kontorstolstandarden



Tripp Trapp

Solgt over 10 millioner 
stoler



Nomi the next generation



En standard bygger på en filosofi – et 
tankesett

Hovedhensikten i
høystolstandarden er at
barn ikke skal falle ut
av stolen  



Tripp Trapp bygger på ønske om at 
barn skal lære å mestre å sitte, ha 
bevegelsesfrihet og kunne krabbe 
inn og ut på egen hånd



























Capisco



En standard bygger
på gårsdagens
kunnskap 

Den skal dekke
morgendagens
behov



Globe Concept



Trenger et test institutt /
samarbeidspartner  som
forstår intensjonen med
standard og produkt



Testing etter en EN standard

Alle test hus i Europa skal teste produktet etter samme standard  

Ideen bak Fri flyt av varer, er at når produktet er testet i ett land 
gjelder det i hele Europa.

CEN/EN har ikke egen logo, testhusene har. GS betyr testet i et 
tysk akkreditert testhus, Møbelfakta i Skandinavia



Personal Light Electric Vehicles





Norske regler for ståhjulinger

Maks fart 20 km/t
Bremselengde på max 5 m
Lys: front og bak
Lydsignal
Reflekser på siden

Kan kjøre på fortauet, sykkelsti og veibane (max 60km/t).

Over 16 år 
Samme promille grense som for bilførere























Urban mobility



Foot support when sitting 
on the bus/train 

Citrus: Room-to-Room mobility



Urban mobility

Sideways stability at slow 
speed  

Firm foot support, feet placed 
side by side



Personal Light Electric Vehicles, PLEV

Vært med i arbeidet I
Europa i to år

Tett samarbeid med SN

Norsk referansegruppe

Krevende arbeid



PLEV, Europeisk standard

Omfatter både en, to og tre-hjulinger
Selvstabliserende og vanlig teknologi
Maks hastighet 25km/t
Krav til bremselengde, lys, lyd og reflekser

Trenger ikke å registrere kjøretøyet

Nasjonale retningslinjer for bruk må forventes



Standarder er viktig

• Kvalitets stempel

• Trygghet for forbruker

• Viktig med god kontakt med test institutt

• Ikke teste mer enn nødvendig, forstå intensjonen med 
standardene
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