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Dette er Standard Norge
•

Standard Norge er en upartisk og uavhengig medlemsorganisasjon med 		
77 medarbeidere. 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. 1 200 nye Norsk Standard. De aller 		
fleste av disse er utarbeidet som felles europeiske standarder.

•

Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet, 		
unntatt innenfor 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 internasjonale 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 tidligere Norges Standardiseringsforbund ble startet.

Eiendomsmegling i vinden
Et nytt europeisk standardiseringsprosjekt “Krav til
eiendomsmeglertjenester” startet i 2006. Det er
besluttet at prosjektet skal
omfatte blant annet krav til
kvalifikasjoner til involvert
personell, kvalitetsrutiner
og etikk. Representanter fra
flere europeiske land, blant
annet Danmark, Finland og
Sverige, har så langt deltatt
i arbeidet.
Forbrukerrådet og Eiendomsmeglerforetakenes
Forening (EFF) har vist
interesse for prosjektet,
men ingen norske aktører
deltar foreløpig aktivt i det
europeiske standardiseringsarbeidet.
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Organisasjon
Ved utgangen av 2006 hadde Standard Norge 77 medarbeidere. 62 av disse var fast
ansatte, mens 15 var konsulenter eller på engasjement. Til sammen utgjorde arbeidsinnsatsen 68,5 årsverk. Av de 77 medarbeiderne var fordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 37,7 og 62,3 %.
I løpet av 2006 har Standard Norge jobbet med å videreutvikle organisasjonen.
Trine Tveter
Adm. direktør
Ivar Jachwitz
Viseadm. direktør
Norsk deltakelse i standardiseringsprosjekt om kriseberedskap
ISO har startet et omfattende
standardiseringsprogram
innenfor området samfunnssikkerhet. Ett av tiltakene i
programmet er å utarbeide
et internasjonalt avtaledokument for kriseberedskap.

HR
Odd Bjørnstad, personalsjef
Økonomi
Øystein Løvseth, økonomisjef
Komm. og informasjon
Marit Sæter, info. sjef

Ressurser
Standardisering
Tom A. Høseggen
Avd. sjef

Det eksisterer i dag ingen
internasjonal standard for
kriseberedskap. De seneste
katastrofer med alt fra tsunamier og orkaner til jordskjelv
og terrorisme understreker
behovet for felles retningslinjer og internasjonal koordinering av kriseberedskap,
kriseoppfølging og gjenreisingstiltak. I januar 2006 ble
norske aktører invitert til å
delta og til å komme med
nasjonale bidrag.

Bygg, anlegg
og eiendom
Jacob Mehus
Markedsansvarlig

Industri og
petroleum
Christian Holthe
Markedsansvarlig

Tjenester og
samfunn
Anne Kristoffersen
Markedsansvarlig

Administrasjon
Sverre Torgersen
Avd. sjef

Organisasjonskart fra januar 2007

Den faglige aktiviteten i to av markedavdelingene styres henholdsvis av Sektorstyre
Bygg, anlegg og eiendom og Sektorstyre Petroleum. Sektorstyrene har bred representasjon fra de respektive næringene, noe som bidrar til å sikre en god forankring
på arbeidet. Ved utgangen av 2006 var Harald Landrø, NTNU, leder av Sektorstyre
BAE og Astrid Vinje Brustad, Norsk Hydro, ledet Sektorstyre Petroleum.
Arbeidsmiljø
Det totale sykefraværet blant de fast ansatte i 2006 var på 4,03 %. 0.64 prosentpoeng
var egenmeldinger, mens 2,73 prosentpoeng skyldes langtidsfravær over fire uker.
Standard Norges arbeidsmiljøutvalg har som oppgave å ivareta arbeidsmiljøet i
organisasjonen. Utvalget har i 2006 bestått av Tore Johansen (ansattes representant), Grethe Dønhaug (verneombud), Odd Bjørnstad (personalsjef) og Trine Tveter
(adm. direktør). Arbeidsmiljøutvalget har hatt ett møte der de behandlet rapporten
fra en fysioterapeut som gjennomgikk alle medarbeidernes arbeidsplass. Utvalget
besluttet også å få gjennomført renhold av alle telefoner og datautstyr på kontorene.
Standard Norge har et samarbeidsutvalg bestående av de tillitsvalgte Guri Kjørven
(Negotia) og Merete Holmen Murvold (TEKNA) samt Trine Tveter (adm. direktør) og
Odd Bjørnstad (personalsjef). Utvalget har hatt jevnlige møter hvor saker som berører avtaleverket og arbeidsforhold har vært diskutert.
Standard Norge arbeidet i 2006 videre med utviklingen av organisasjonens kjerneverdier. Det har blitt arrangert egne samlinger der hele organisasjonen er blitt trukket inn i prosessen. Hensikten er å skape et større eierforhold til kjerneverdiene og
gi disse et mer konkret innhold.
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Nøkkeltall
Standarder

2006

2005

2004

Antall fastsatte Norsk Standard1

1 390

1 298

1 094

22

24

22

1347

1 265

1 058

20

9

14

1

0

0

48

90

40

531

478

258

14 002

13 351

13 289

13 166

12 313

11 491

1 782

1 879

1 809

Av disse er det:
Nasjonale (NS)
Europeiske (NS-EN, NS-EN ISO)
Internasjonale (NS-ISO)
Andre (NS-INSTA)
Antall oversettelser
Tilbaketrekkinger
Totalt antall normative dokumenter
Totalt antall gyldige Norsk Standard

2
1

Av disse er det nasjonalt utarbeidet
1

2

NS 3450, NS 3451 og
NS 3461
Tre viktige standarder for
alle som driver innenfor
bygge- og anleggsbransjen
ble utgitt i reviderte versjoner ved årsskiftet 2005/06.

Omfatter både de som er utviklet nasjonalt (NS), europeisk (NS-EN) og internasjonalt (NS-EN ISO og NS-ISO).
Grunnlaget for beregning av ”andre normative dokumenter”, dvs. andre enn Norsk
Standard, ble endret i 2005.

Høring og avstemminger

2006

2005

2004

Forslag sendt på høring (stadium 40)

1 501

1 633

1 647

Avstemminger til ISO (stadium 50)

800

631

375

1 444

1 472

490

16 + 451

46

32

Sekretariat i CEN (inkl. lederverv)

24

2

412

Aktiv deltakelse i antall ISO/TC

86

76

69

3

150

159

ca. 900

ca. 900

ca. 900

374

350

307

ca. 2 000

2 125

2 100

Avstemminger til CEN (stadium 50)

NS 3450 fastsetter regler
for innhold og redigering av
dokumenter som skal ligge
til grunn for tilbud eller
avtale om utførelse av bygg,
anlegg, installasjoner samt
drift og vedlikehold. Standarden gjelder prosjektdokumenter uavhengig av om
oppdragsgiver er offentlig,
privat næringsdrivende eller
forbruker.

Norsk engasjement
Sekretariat i ISO (inkl. lederverv)

Aktiv deltakelse i antall CEN/TC
Antall deltakere internasjonalt

--
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NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og
koding av informasjon som
omfatter de fysiske delene
av bygningen og de tilhørende utvendige anlegg.

Nasjonal innsats
Najonale komiteer
Antall deltakere

Ved produksjon av byggevarer og ved bygging og
montasje på byggeplassen oppstår det avvik på
dimensjoner og nøyaktighet. NS 3461 definerer de
forskjellige typer toleranser
som benyttes for angivelse
av nøyaktighet ved tilvirkning, utsetting (stikking) og
utførelse.

1

Tallene omfatter både ledelse av tekniske komiteer og arbeidsgrupper. Basert på nye innrapporteringer fra ISO og tallene fra tidligere år har inneholdt mangelfulle opplysninger.
2
Omfatter også prosjektledere på enkeltoppdrag.
3
Endelige tall ikke klare.
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Økonomi (tall i tusen kroner)

2006

2005

Statstilskudd

24 800

25 000

Salgsinntekter

33 516

32 117

Andre inntekter

16 905

15 302

Sum driftsinntekter

75 221

72 419

Varekostnader

17 820

15 285

Lønnskostnader

41 813

38 482

Andre kostnader

16 117

16 403

Sum driftskostnader

75 750

70 171

63 126

-529

2 249

2 981

Driftsresultat

Invitasjon til ”CEN Advisory
Board for Health Standards
(ABHS)”
CEN har besluttet å etablere et ”Advisory Board for
Health Standards (ABHS)”.
Etableringen av ABHS er
gjort bl.a. på bakgrunn av
en analyse av nåværende
og fremtidige behov for
standardisering innenfor
helsesektoren. I februar
sendte Standard Norge ut
en invitasjon til norske aktører om å engasjere seg og
bli oppnevnt som representanter i ABHS.

1

6

20041

66 107

Finansinntekter

850

1 470

539

Resultat

321

3 719

3 520

På grunn av annen inndeling er ikke enkelttall oppgitt for 2004.

Styrets årsberetning
Virksomhetens art og hvor den drives
Standard Norge (SN) er en uavhengig
medlemsorganisasjon som utvikler standarder for de fleste områder i samfunnet. Organisasjonens arbeid omfatter
nasjonale standarder og deltakelse i
standardiseringsarbeidet i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene
CEN og ISO. Resultatet av dette arbeidet
blir standarder fastsatt som Norsk Standard. Videre fremmer organisasjonen betydningen av standardiseringen og bruk
av standarder. De viktigste målgruppene
for Standard Norges arbeid er næringslivet og offentlige myndigheter.

En meget stor andel av Standard Norges
arbeid er knyttet opp mot CEN og ISO.
Norge deltar aktivt i begge organisasjonene, har ansvar for komiteer og arbeidsgrupper, og prioriterer deltakelse
på områder som er av betydning for
norske interesser. Av de om lag 2 000
norske ekspertene som er engasjert i
standardiseringsarbeid, deltar over 800
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 i størrelsesorden
120 – 150 mill. kroner.

Standard Norge hadde 77 medarbeidere
som til sammen utførte 68,5 årsverk
ved utgangen av 2006. I hele konsernet
ble det utført 83,65 årsverk fordelt på 95
medarbeidere. Standard Norge har kontor i Strandveien 18 på Lysaker i Bærum
kommune.

Standard Norge er fortsatt aktivt med
i styrende organer i CEN og ISO. Dette
engasjementet er viktig for at våre
nasjonale behov blir best mulig ivaretatt
på policynivå. I ISO er Standard Norge
medlem i det tekniske styret (ISO/TMB)
som teller 12 av ISOs i alt ca. 100 aktive
medlemmer. Denne posisjonen holder
Norge t.o.m. 2008. I CEN er alle medlemmene med i både det administrative
og det tekniske styret, slik at Standard
Norge også her har tilsvarende påvirkningsmuligheter.

Hovedtrekk for virksomheten i 2006
Styret har kontinuerlig fokus på utviklingen i standardiseringsarbeidet nasjonalt
og internasjonalt. Standardisering og
bruk av standarder får stadig økt oppmerksomhet og anvendelse. Standard
Norge er den langt største standardiseringsorganisasjonen og den i Norge
med størst nedslagsfelt. Videreutvikling
av standarder på tradisjonelle områder
skjer samtidig som standardiseringen
går inn på en rekke nye områder. Eksempler på dette er psykologiske tester,
undervisningstjenester, prosjektledelse,
guidetjenester, finansielle tjenester,
eiendomsmeglertjenester, sikkerhetstjenester og kundekontaktsentre.
I 2006 ble det fastsatt 1 390 nye Norsk
Standard, mens 531 Norsk Standard ble
trukket tilbake. Det totale antallet Norsk
Standard økte derved fra 12 313 ved utgangen av 2005 til 13 166 ved utgangen
av 2006.

Sikkerhets- og miljøstandarder i Nordområdene
Daværende statssekretær
i Nærings- og handelsdepartementet, Karin Yrvin,
besøkte Standard Norge 1.
mars 2006. På møtet ble det
diskutert hvordan standarder kan og bør benyttes slik
at de både kan gi grunnlag
for god næringsutvikling og
samtidig sikre kravene til
en bærekraftig utvikling i
Nordområdene?
I Soria Moria-erklæringen
står det at Regjeringen
vil ta initiativ til å utvikle
miljøstandarder for de felles
havområdene i det nordatlantiske området. I denne
sammenhengen er spesielt
Russland viktig.

Når det gjelder den videre utvikling av
Standard Norge som organisasjon, har
styret hatt fokus på etablering av gode
administrative verktøy og rutiner i tillegg
til synergier og effektiviseringsgevinster
til fordel for større standardiseringsinnsats. Endringene innenfor organisasjonen har som mål å styrke markedsaktivitetene. Innsatsen fra de ansatte har
vært betydelig, og de har vist god evne
og vilje til å takle de endringene som har
funnet sted.

- Gjennom vårt samarbeid
med Standard Norge arbeider vi for at verdens høyeste
miljøstandarder tas i bruk,
både på norsk og russisk
side, uttalte statssekretæren.
Dersom næringsvirksomheten skal drives forsvarlig,
må virksomhetene etablere
miljøstyringssystem som
sikrer kontroll med bruk av
råvarer og energi, og reduserer risikoen for miljøulykker. Standarder kan være
viktige hjelpemidler i dette
arbeidet. Blant annet har
det blitt lansert nye internasjonale standarder for krav
om overvåking og kvantifisering av klimautslipp.

Styret har under arbeid en ny strategiplan for Standard Norge. Strategiarbeidet vil være avsluttet våren 2007.
Økonomi
Standard Norges økonomi er basert på
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Standardkontrakt lønner seg
Medieoppslag om svart
arbeid og useriøse håndverkere viser at det lønner seg
å holde seg til lover, regler
og godkjente standarder når
en kjøper håndverkstjenester. Ved å bruke de standardiserte blankettene som
Standard Norge har utviklet
i samarbeid med Forbrukerrådet og byggenæringen,
er man bedre sikret for at
arbeidet blir utført innenfor lovens grenser, og mot
eventuelle uheldige konsekvenser.
Det er utviklet to standardkontrakter for håndverkstjenester: Byggblankett 3501
Avtale om arbeider på fast
eiendom - Avtalt vederlag
1,5 G eller mer, og Byggblankett 3502 Avtale om
arbeider på fast eiendom
- Avtalt vederlag mindre enn
1,5. Begge blankettene er
utviklet med tanke på at de
skal regulere avtaleforhold
som er underlagt bestemmelsene i håndverkstjenesteloven. Loven gir forbrukeren rettigheter som ikke kan
innskrenkes ved avtale, jf.
håndverkstjenesteloven § 3.

salg av standarder og tilhørende produkter, samt tilskudd fra Nærings- og
handelsdepartementet og andre private
og offentlige interessenter. Salg av standarder skjer gjennom datterselskapet
Pronorm AS hvor Standard Norge eier
80 % av aksjene. Royalty fra salget
utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget for organisasjonen. I 2006 var
tilskuddet fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) 24,8 mill. kroner og
tilbakeførte inntekter (royalty) fra Pronorm AS 23,4 mill. kroner. Inntektene
fra Pronorm AS skal dekke kostnader
Standard Norge har i forbindelse med
utarbeiding av standardene.

grunnbevilgning fra NHD. Styret mener
Standard Norge også må søke å utvide
sitt finansielle grunnlag. Spesielt er det
viktig å få forståelse hos interessenter
på nye standardiseringsområder om at
standardisering forutsetter medvirkning
fra alle parter, også finansielt.

Driftsinntektene var totalt på 75,2 mill.
kroner, og det samlede resultatet før
finansinntekter var et underskudd på
0,529 mill. kroner og et overskudd på
0,320 mill. kroner etter finansinntekter. For konsernet var driftsinntektene
totalt på 101,8 mill. kroner. Det samlede
resultatet før finansinntekter var et
underskudd på 0,936 mill. kroner og et
overskudd på 0,158 mill. kroner etter
finansinntekter.

Det strategiarbeidet som pågår, må sees
i lys av de utfordringene Standard Norge
står overfor. Hensikten er å utvikle en
strategisk plan med de mål for virksomheten som styret mener at Standard
Norge bør ha. Planen vil være et viktig
styringsinstrument for prioritering av
standardiseringsoppgaver og tiltak for
å styrke organisasjonens evne til kontinuerlig effektivisering og rasjonell drift.
På grunnlag av denne strategiske planen vil det bli utviklet en tiltaksplan og
en kommunikasjonsstrategi.

Videre drift
Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningene om videre drift. Standard
Norges eiendeler utgjorde ved årsskiftet 43,7 mill. kroner, og egenkapitalen
utgjorde 26 mill. kroner. Implementering
av nye økonomistyringssystemer vil
bidra til bedre økonomisk kontroll.
Utviklingen fremover
Styret mener standardiseringen og bruk
av standarder vil bli enda mer omfattende i årene fremover enn det er i dag. For
Standard Norge er det nødvendig å sikre
tilstrekkelig langsiktig finansiering.
Dagens finansieringsmodell er tredelt
og består av salg av standarder (royalty),
prosjektmidler (bidrag fra de involverte interessenter og medlemmer) og
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Standard Norge ser også at det er nødvendig å styrke informasjonsinnsatsen
og kommunikasjonen ut mot samfunnet. I den forbindelse er virksomheten
utvidet med én person, og det er etablert
en kommunikasjonsplan som vil være
styrende for hvordan informasjonsarbeidet skal gjennomføres.

Parallelt med arbeidet med strategiplanen for egen virksomhet har Standard
Norge tatt initiativ til å få utarbeidet
en nasjonal standardiseringsstrategi
med NHD og NHO som viktige samarbeidspartnere. Formelt har nå NHD
bedt om at Standard Norge sammen
med interesseparter i privat og offentlig
sektor utarbeider en slik strategi innen
utgangen av 2007. Målet med planen er
å etablere strategiske mål for standardisering som virkemiddel for næringsutvikling, innovasjon og økt verdiskaping.
En god standardiseringspolitikk bidrar
til å sikre viktige interesser for norsk
næringsliv og til en mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

Finansiell risiko
Standard Norge har ikke eiendeler eller gjeld som i særlig grad er utsatt for
finansiell risiko. På driftssiden utgjør
statstilskudd ca. 33 % av driftsinntektene, og organisasjonens aktivitetsnivå er i
betydelig grad avhengig av tilskuddenes
fremtidige størrelse. Organisasjonen er i
liten grad påvirket av valutarisiko.
Nye oppgaver
Det er en kontinuerlig utvikling av
standarder både gjennom revisjoner og
igangsetting av nytt arbeid på nye standardiseringsområder.
I 2006 har Standard Norge blant annet
lagt ned en del ressurser i å få etablert en ny teknisk komité for fiskeri
og havbruk i ISO. Dette er et felt hvor
Norge ligger lagt fremme internasjonalt,
og hvor vi allerede har en del nasjonale
standarder med internasjonal interesse.
Standard Norge startet i 2005 en egen
satsing for å utvikle standarder for
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
Dette har i ettertid blitt utvidet til også å
omfatte Facility Management (FM). Målet er en effektivisering av FDV-arbeidet,
særlig ved bruk av standarder knyttet
til avtaleinngåelse. Fram til i dag har
Standard Norge vært opptatt av å utvikle
standarder innenfor renhold og drift av
uteanlegg (parker og utomhusområder),
men nå utvides arbeidet til også å omfatte andre fagfelt.
Internasjonalt arbeides det med ny
standard for anskaffelse, test og drift
av integrerte tekniske installasjoner
(Smarthus). Den norske smarthusstandarden, NS 3935 ITB Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, er et viktig
grunnlagsdokument i arbeidet, og den
norske praksisen for anskaffelser vil bli
en del av det internasjonale dokumentet
som veileder aktørene i anskaffelsesprosessen av slike anlegg.

Utviklingen av felles europeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner,
Eurokoder, nærmer seg avslutningen.
Dette er en serie på 58 standarder som
omfatter pålitelighet, laster og alle konstruksjonsmaterialer. Det enkelte land
skal ha innflytelse over sikkerhetsnivå,
bestandighetsforhold, samt nasjonale
klimatiske og andre forhold gjennom bruk
av nasjonalt bestemte parametere som
gis i nasjonale tillegg til Eurokodene. Arbeidet med disse er kommet godt i gang,
og dette vil, sammen med oversettelse
av Eurokodene til norsk, være en meget
betydelig oppgave de kommende årene.
Ved utgangen av 2006 var arbeidet med
oversettelse av 16 av 26 prioriterte standarder startet opp. Informasjon om de nye
Eurokodene er en stor og viktig oppgave,
og Standard Norge har derfor opprette et
eget nettsted www.eurokoder.no.

Ny standard skal sikre
mattrygghet
Med blant annet e.coliskandalen friskt i minnet
jobbes det på mange hold
i næringsmiddelindustrien
med å lage nye og bedre
rutiner. Et viktig verktøy i
dette arbeidet finnes allerede, standarden NS-EN
ISO 22000 Styringssystemer
for næringsmiddeltrygghet. Standarden er særlig
beregnet på organisasjoner
som søker et mer målrettet, sammenhengende og
integrert styringssystem
for næringsmiddeltrygghet
ut over det som normalt
kreves i lovgivningen.

Direktoratet for Arbeidstilsynet har
igangsatt et pilotprosjekt der Standard
Norge deltar, for bruk av ergonomistandarder i tilsynsarbeid. Ergonomi har
vært et prioritert område i 2006. Blant
annet ble det fastsatt ni nye Norsk
Standard på området. Flere av disse
har stor betydning for norsk næringsliv,
eksempelvis standarden for utforming
av maskinarbeidsplasser med tanke på
å hindre økt sykefravær som følge av
muskel- og skjelettplager.

Næringsmiddeltrygghet er
knyttet til farer som overføres gjennom næringsmidler
når de konsumeres. Farene
kan oppstå på alle trinn i
næringsmiddelkjeden. Det
er derfor viktig med en
hensiktsmessig styring fra
produsent til forbruker.

I CEN er det utarbeidet en plan for arbeidet på tjenesteområdet på oppdrag
fra Europakommisjonen. I planen er det
skissert 11 ulike prosjekter. Dette er
forprosjekter der behovet for standarder
innenfor de respektive områdene skal
kartlegges. Prosjektene er kostnadsberegnet til 1,8 millioner euro, og finansieres i hovedsak fra EU/EFTA. Standard
Norge deltar i aktivt i dette arbeidet
og har sammen med NEN (Nederland)
ansvaret for ett av prosjektene; Smart
House services for elderly and disabled
persons.
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Nasjonalt er det startet et standardiseringsprosjekt for å utarbeide en standard for coaching-tjenester. Standarden
vil bli et viktig verktøy for hvilke krav
som kan stilles til de som skal drive
coachvirksomhet.

Standard Norge blant
ingeniørstudentene
Onsdag 29. mars deltok Standard Norge under Fagdagen
ved ingeniørutdanningen ved
Høyskolen i Oslo sammen
med en rekke andre aktører
fra BAE-næringen. Fagdagen
ble arrangert i denne formen
for første gang. Standard
Norge holdt to gjesteforelesninger: ”Standarder for
bruk av energi i boliger” og
”Eurokoder – nye europeiske
prosjekteringsstandarder”.

Bruk av standarder som verktøy innenfor området samfunnssikkerhet er
under vurdering på nasjonalt, europeisk
og globalt nivå. EU-kommisjonen er pådriver for det europeiske arbeidet. I CEN
sluttføres arbeidet med et standardiseringsprogram. Arbeidet er fokusert på
kartlegging av behov med utgangspunkt
i eksisterende standarder, retningslinjer
og lovverk.
Innenfor ISO er det aktivitet innenfor
ISO/TC 223 Societal Security. Arbeidet
fokuserer på et overordnet rammeverk
for standarder på området, terminologi,
samt informasjons- og kommunikasjonsaspekter. I tillegg er det under
utarbeidelse et standarddokument for
kriseberedskap der Standard Norge har
ledet arbeidet.
I økende grad ser vi et behov for å
tilgjengeliggjøre standardene på nye
måter, blant annet i elektronisk form.
Arbeidet med dette skjer gjennom samarbeid med vårt datterselskap Pronorm
AS. En annen utvikling er at standarder

etter hvert kan skrives i databaseform
fremfor som tekstfiler, noe som også
åpner for nye leveranser og anvendelser.
Arbeidsmiljø
I 2006 var det totale sykefraværet på
4,03 % i Standard Norge. Egenmeldingsfraværet var på 0,64 %. Sykefravær
lenger enn én måned utgjorde 2,73 %.
Standard Norge har bedriftslegeordning.
Standard Norge arbeider kontinuerlig og
systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet, herunder vektlegging av likestilling.
Av Standard Norges 77 medarbeidere i
2006 var 37,7 % kvinner. De fordeler seg
på alle typer stillingskategorier. For hele
konsernet med 95 medarbeidere var
andelen kvinner på 44,2 %.
Standard Norge har eget verneombud,
og det er etablert et arbeidsmiljøutvalg.
Ytre miljø
Standard Norge driver kontorvirksomhet i leide lokaler og har ingen spesielle
utslipp av miljømessig art.
Resultatdisponering
Standard Norges virksomhet gav i 2006
et positivt resultat på 0,32 mill. kroner.
Overskuddet er tilført organisasjonens
egenkapital.

Lysaker, 26. mars 2007
I styret for Standard Norge
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Resultatregnskap
   Konsern1
2006

Mor2
2005

Note

2006

2005

DRIFTSINNTEKTER
60 549 638

54 206 557 Salgsinntekter

33 515 784

32 117 386

24 800 000

25 000 000 Statstilskudd

24 800 000

25 000 000

16 402 912

14 799 337 Andre driftsinntekter

16 905 352

15 301 777

0
101 752 550

0 Gevinst ved avgang driftsmidler

0

0

75 221 136

72 419 163

17 820 012

15 285 388

41 812 687

38 482 442

1

477 300

446 713

1

0

173 960

23 682 122 Andre driftskostnader

15 640 047

15 782 116

92 288 899 SUM DRIFTSKOSTNADER

75 750 045

70 170 619

1 716 995 DRIFTSRESULTAT

-528 910

2 248 544

461 212 Renteinntekter

225 205

364 753

693 323

1 132 970

5 816

1 774

63 119

25 761

1 571 103 FINANSRESULTAT

849 595

1 470 188

3 288 098 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

320 685

3 718 732

0

0

320 685

3 718 732

Avsatt til annen egenkapital

320 685

3 718 732

Sum overføringer

320 685

3 718 732

94 005 894 SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER

29 265 643

22 667 977 Varekostnader

48 983 079

44 446 597 Lønnskostnader m.m.

1 033 353
0
23 406 505
102 688 581
-936 030
356 679
787 167
5 816
103 248
1 034 783
98 753
-59 643

158 396

4,5

1 014 493 Ordinære avskrivninger
477 710 Nedskr. av varige driftsmidler

1 159 886 Andre finansinntekter
6 342 Rentekostnader
43 652 Andre finanskostnader

-109 739 Skattekostnad på ordinært
resultat
3 397 837 ÅRSRESULTAT
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Norsk Standard for smittevern/hygiene
Norge har en smittevernlov
med tilhørende forskrift
som er grunnlaget for
arbeidet til smittevernpersonalet på sykehus og i
kommunehelsetjenesten.
Arbeidet har imidlertid
endret seg, slik at det i dag
legges mer vekt på internrevisjon i smittevernet for
å forbedre sykehushygienen. I den forbindelse er
det ytret behov for norske
standarder som setter krav
til dette arbeidet. I Danmark
er det allerede utarbeidet to
standarder på området, og
de vil bli brukt som underlagsmateriale for et norsk
standardiseringsarbeid.

Overføringer

1
2

Omfatter Standard Norge og datterselskapet Pronorm AS.
Omfatter Standard Norge.
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Balanse per 31. desember
       Konsern
2006

Mor
2005

Note

2006

2005

0

0

0

0

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
231 868

172 225 Utsatt skattefordel

231 868

172 225 Sum immaterielle eiendeler

9

Driftsmidler
3 085 101

Standard for gravferdstjenester
En helt ny felles europeisk
standard, NS-EN 15017, om
krav til gravferdstjenester,
ble utgitt i 2006. Standarden skal sikre kvaliteten på
tjenestene som tilbys fra
gravferdsbyråene. Hovedhensikten med standarden
er at både tilbyder og kunde
skal vite hvilke krav man
bør stille til byråene, og at
tjenestetilbudet holder et
godt nivå når standarden
følges.

877 270
3 962 371

1 993 768 Web-design, software

1

1 106 625

1 106 625

1 642 280 Varige driftsmidler

1

617 124

1 094 424

1 723 749

2 201 049

2 400 000

2 400 000

3 636 048 Sum driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

0

2

1 000

1 000 Andre aksjer

2

1 000

1 000

17 843 342

17 211 323 Obligasjoner

8

17 843 342

17 211 323

17 844 342

17 212 323 Sum finansielle anleggsmidler

20 244 342

19 612 323

22 038 582

21 020 596 SUM anleggsmidler

21 968 091

21 813 372

0

0

10 181 094

9 163 423

2 043 430

681 755

12 224 524

9 845 178

9 520 710

10 405 452

310 007

For å kunne jobbe i gravferdsbransjen i Norge i dag
stilles det ingen formelle
krav ut over det som er
regulert gjennom gravferdsloven og Konkurransetilsynets bestemmelser. Det
er ingen krav til utdanning
eller kompetanse for å
kunne tilby gravferdstjenester. Også sett i denne
sammenheng vil standarden
kunne være et godt hjelpemiddel for å sikre kvaliteten
på tjenestetilbudet.

0 Aksjer i Pronorm AS

369 577 Varelager
Omløpsmider
Fordringer

12

5 589 152

6 747 836 Kundefordringer

2 791 458

1 386 267 Andre fordringer

8 380 611

8 134 103 Sum fordringer

7

15 522 642

15 255 137 Bankinnskudd, kontanter

3

24 213 260

23 758 817 SUM omløpsmidler

21 745 234

20 250 629

46 251 842

44 779 413 SUM EIENDELER

43 713 325

42 064 002

Konsern
2006

Mor
2005

Note

2006

2005

6

26 001 463

25 680 778

6

0

0

26 001 463

25 680 778

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
25 495 517
473 513

25 304 663 Annen egenkapital
505 972 Minoritetsinteresser

25 969 030 25 810 634 SUM egenkapital

Bygg 2006
Standard Norge og Pronorm
AS deltok på byggmessa
som ble arrangert 4. – 7.
mai i Trondheim Spektrum.
Den arrangeres annet
hvert år, og ble arrangert
første gang i 1978. NS 3420
Beskrivelsestekster for
bygg og anlegg, juridiske
standarder for bygg- og
anlegg, eBBA (elektroniske blanketter for bygg
og anlegg), risikoanalyse
og kvalitetsstyring var de
sentrale områdene som ble
presentert på vår stand. Den
nye versjonen av NS 3420
ble også lansert i forbindelse med messa.

Gjeld
Avsetning forpliktelser
444 676

2 251 539 Pensjonsforpliktelser

444 676

2 251 539 Sum avsetning forpliktelser

5

1 118 691

2 287 563

1 118 691

2 287 563

5 275 817

4 284 661

Kortsiktig gjeld
6 846 187
0

5 498 474 Leverandørgjeld

0

0

4 580 523

3 946 997 Skyldige off. avgifter

0 Betalbar skatt

9

3 696 238

3 424 148

8 411 426

7 271 768 Annen kortsiktig gjeld

7 621 116

6 386 852

19 838 136 16 717 239 Sum kortsiktig gjeld

16 593 171

14 095 660

46 251 842 44 779 413 SUM GJELD OG EGENKAPITAL

43 713 325

42 064 002

Lysaker, 26. mars 2007
I styret for Standard Norge

13

Noter til regnskapet for 2006
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven. Det er utarbeidet
etter norske regnskapsstandarder og
reglene for god regnskapsskikk.
Inntektsføringsprinsipp
Inntekstføring ved salg av varer og tjenester skjer ved leveringstidspunkt.
Kostnadsføringsprinsipp
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende
inntekter inntektsføres.

Vellykket konferanse
Som første del av årsmøtet
torsdag 4. mai ble det arrangert en konferanse med
tittelen “Standardiseringsarbeidet - mye mer enn
standard - Erfaringer fra en
kunnskapsarena nasjonalt
og internasjonalt”.

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

På konferansen ble det
presentert eksempler på
prosjekter fra ulike bransjer
knyttet til hva standardisering betyr, hva vi har fått
til nasjonalt og hva norske
interessenter har oppnådd
internasjonalt. Innlederne
kom fra Statens kartverk,
Byggenæringens Landsforening, FMC Kongsberg
Subsea, Amble & Stokke AS
og Peterson AS.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi
når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives
ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet
økonomisk levetid.
Avskrivningene
fordeles lineært
over antatt økonomisk
levetid.
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Aksjer og andeler i datterselskap
Aksjer i det 80 %-eide datterselskapet
Pronorm AS er bokført til kostpris. Aksjene i Nsafe.no AS er overtatt i forbindelse med innlemming av stiftelsen
eforum i Standard Norge og er oppført
til kr 1 000.
Obligasjoner
Obligasjoner vurderes til virkelig verdi
som er lik markedsverdi.
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 den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
Det vises til note 5 for endring i forpliktelse.
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.

Note 1 Varige driftsmidler
Standard Norge (mor)

Anskaffelseskost 01.01.06
Tilgang i perioden
Avgang i perioden
Anskaffelseskost 31.12.06
Samlede av- og
nedskrivninger
Bokført verdi
Herav immaterielle
eiendeler
Ordinære driftsmidler
Periodens avskrivninger
Avskrivningssats
Levetid i år

DataproMaskiner/
grammer Ombygg
inventar
Biler
Totalt
2 314 465
0 1 232 685 160 000 3 707 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 314 465
0 1 232 685 160 000 3 707 150
701 109

0

1 165 292 117 000 1 983 401

1 613 356
1 106 625

0
0

67 393
0

43 000 1 723 749
0 1 106 625

506 731
339 300
33 %
3 år

0
0
33 %
3 år

67 393
84 000

43 000
54 000
20 %
5 år

ATEX-direktivene - konsekvenser for industrien
Standard Norge i samarbeid med NEK arrangerte i
mai et kurs om industrielle
konsekvenser av ATEX-direktivene og de krav som nå
kommer. Innen 1. juli 2006
måtte alle bedrifter, berørt
av ATEX, ha gjennomgått
sitt produksjonsapparat for
å sikre at forskriftene var
oppfylt mht. risiko for at
brann og eksplosjonsfare
kan oppstå. Dette gjelder
alle bedrifter hvor brannfarlig støv, gass eller damp kan
forekomme.

617 124
477 300

Konsern

Anskaffelseskost 01.01.06
Tilgang i perioden
Avgang i perioden
Anskaffelseskost 31.12.06
Samlede av- og
nedskrivninger
Bokført verdi
Herav immaterielle
eiendeler
Ordinære driftsmidler
Periodens avskrivninger
Avskrivningssats
Levetid i år

Webdesign og
software
3 331 936
1 359 677
0
4 691 613

Om- Maskiner/
bygg
inventar
Biler
Totalt
131 316 2 539 147 160 000 6 162 399
0
131 316
0 1 490 993
131 316
513 043
0
644 359
0 2 157 420 160 000 7 009 033

1 099 781

0

1 829 881 117 000 3 046 662

3 591 832
3 085 101

0
0

327 539
0

43 000 3 962 371
0 3 085 101

506 731
607 644
33 %
3 år

0
0

327 539
371 709
33 %
3 år

43 000
877 270
54 000 1 033 353
20 %
5 år

I kolonnen dataprogrammer er inkludert immaterielle eiendeler med kr 1 106 625 i
mor og med kr 3 085 101 i konsernet. Immaterielle eiendeler avskrives ikke før de
blir tatt i bruk.
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Note 2 Aksjer datterselskap

Selskap:
Nsafe.no AS
Pronorm AS
SUM

Ny standard for støymåling
Hørselsskader forårsaket
av støy på arbeidsplassen
topper Arbeidstilsynets
statistikk over meldte arbeidsrelaterte sykdommer.
Statens forurensningstilsyn
har tallfestet kostnadene i
Norge til ca. 2,6 mrd. kroner
årlig som følge av produksjons- og velferdstap.
Norsk Standard for støymåling på arbeidsplassen, NS
4815-1 Måling av yrkesmessig eksponering av støy for
arbeidstakere, kom i ny
utgave i 2006. Standarden
kan brukes for å vurdere
risikoen for hørselsskader
og identifisere behovet for
målrettet hørselskontroll
og informasjon for utsatte
grupper av arbeidstakere.

Selskapets
aksjekapital
100 000
3 000 000

Antall
aksjer
100
2 400

Pålydende
i kroner
1 000
1 000

Verdi i
balanse
1 000
2 400 000
2 401 000

Aksjene i datterselskapet Pronorm AS er bokført til kostpris. Standard Norge eier
direkte 80 %. Egenkapitalen i selskapet (100 %) var per 31.12.06 kr 2 367 567,- og
underskuddet i 2006 var kr 162 289,-. Nsafe.no AS er et heleid datterselskap med
egenkapital per 31.12.06 på kr 29 862,- og et overskudd i 2006 på kr 12 513,-. Dette
selskapet er ikke konsolidert inn i konsernet Standard Norge på grunn av at det ikke
i vesentlig grad påvirker konsernregnskapet. Omsetningen i Nsafe.no AS er på kr
276 000,- og totalbalansen er per 31.12.06 på kr 196 552,-.
Note 3 Bankinnskudd
I posten inngår bundet bankinnskudd med kr 1 657 844,- som dekker de ansattes
skattetrekk for 2006. For konsernet utgjør dette beløpet kr 1 894 501,-.
Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser til ansatte
Mor
Lønnskostnader
Lønninger/honorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Antall årsverk for ansatte per 31.12.
Ytelser til administrerende direktør
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum ytelser til administrerende direktør
Godtgjørelse til styret
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2006
31 685 243
5 280 423
4 116 675
730 345
41 812 687

2005
29 176 309
5 079 747
3 756 421
469 965
38 482 442

59,6

57,6
2006
977 199
164 679
1 141 878
280 071

Konsern
Lønnskostnader
Lønninger/honorar
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Antall årsverk for ansatte per 31.12.

2006
37 116 759
6 269 797
4 590 168
1 006 354
48 983 079
70,5

2005
33 885 398
5 824 602
4 120 062
616 535
44 446 597
69,0

Mor
125 000
17 000
33 500
0
175 500

Konsern
177 500
17 000
42 000
4 500
241 000

Honorarer for revisjon og bistand
Revisjon
Attestasjonsoppgaver
Regnskapsmessig bistand
Skattemessig bistand
Sum
Note 5 Pensjonsmidler og -forpliktelser

Organisasjonen har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte, og disse tilfredsstiller lov om obligatiorisk tjenestepensjon (OTP). Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå
ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen
er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har organisasjonen usikrede forpliktelser som dekkes over drift.
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering/G-regulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet avkastning på fondsmidler

2006
5%
3%
1,5 %
6%

2005
5%
3%
1,5 %
6%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til
grunn vanlig benyttede forutsetninger innenfor forsikring.
Mor
Pensjonskostnader
Nåverdi pensjonsopptjening
Rentekostnad
Resultatførte estimatavvik
Avkastning pensjonsmidler
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

Sikrede
ytelser
3 488 321
3 315 882
0
-4 193 556
645 048
3 255 695

Usikrede
ytelser
463 864
239 008
51 712
0
106 396
860 980

2006
3 952 185
3 554 890
51 712
-4 193 556
751 444
4 116 675

2005
3 670 434
3 302 968
44 833
-3 976 298
714 484
3 756 421
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Standard for undervisningstjenester?
ISO vurderer å sette i gang
et helt nytt internasjonalt
standardiseringsprosjekt
innenfor området ”Educational services”. Tanken med
prosjektet er å utarbeide en
eller flere internasjonale
standarder med krav til
tjenester innenfor området
undervisning, utdannelse
og opplæring. Forslaget går
ut på å utarbeide standarder på spesifikke områder
som ligger utenfor det
offentliges ansvar. Det er i
utgangspunktet lagt spesiell
vekt på muntlig opplæring,
intern opplæring og språkopplæring. Norske aktører
ble i 2006 invitert til å melde
sin interesse for prosjektet.

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
(til markedsverdi)
Netto pensjonsforpliktelser
Ikke resultatført
estimatavvik
Beregnede pensjonsforpliktelser
Arbeidsgiveravgift
Balanseført
forpliktelse

Standard for kredittvurderingstjenester?
ISO vurderer å starte opp
et internasjonalt standardiseringsprosjekt innenfor
området kredittvurdering.
Hensikten med prosjektet er
å utarbeide en internasjonal standard som kan angi
termer, definisjoner og krav
til tjenestene som tilbys av
profesjonelle kredittvurderingsorganisasjoner. Norske
aktører ble i 2006 invitert til
å mene noe om dette og til å
engasjere seg i prosjektet.

Sikrede
ytelser
72 015 450

Usikrede
ytelser
2006
2005
5 454 253 77 469 703 71 928 925

Endring
-5 540 778

75 267 139

0 75 267 139 71 651 660

-3 615 479

-3 251 689
-737 794

5 454 253

2 202 564

277 265

-1 925 299

-977 326 -1 715 120

1 477 329

3 192 449

-3 989 483

4 476 927

487 444

1 754 594

1 267 150

0
-3 989 483

631 247
5 108 174

631 247
1 118 691

532 969
2 287 563

-98 278
1 168 872

Konsern
Pensjonskostnader
Nåverdi pensjonsopptjening
Rentekostnad
Resultatførte estimatavvik
Avkastning pensjonsmidler
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
(til markedsverdi)
Netto pensjonsforpliktelser
Ikke resultatført
estimatavvik
Beregnede pensjonsforpliktelser
Arbeidsgiveravgift
Tidsavvik betalt
premie
Balanseført
forpliktelse
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Sikrede
ytelser
3 939 494
3 458 944
0
-4 368 359
699 109
3 729 188

Usikrede
ytelser
463 864
239 008
51 712
0
106 396
860 980

2006
4 403 358
3 697 952
51 712
-4 368 359
805 505
4 590 168

Sikrede
ytelser
75 470 917

Usikrede
ytelser
2006
2005
5 454 253 80 925 170 74 790 157

Endring
-6 135 013

78 355 326

0 78 355 326 74 565 044

-3 790 282

-2 884 409
-721 666
-3 606 075
54 061
-1 111 484
-4 663 498

5 454 253

2 569 844

225 113

-2 344 731

-977 326 -1 698 992

1 493 457

3 192 449

870 852

1 718 570

847 718

631 247
685 308
0 -1 111 484

532 969
0

-152 339
1 111 484

2 251 539

1 806 863

4 476 927

5 108 174

444 676

Note 6 Egenkapital
Mor

Egenkapital 01.01.06
Resultat 2006
Egenkapital 31.12.06

Kapitalkonto
0

Styrets
disposisjon
5 195 541

0

5 195 541

Annen
egenkapital
20 485 237
320 685
20 805 922

Sum
egenkapital
25 680 778
320 685
26 001 463

Annen
egenkapital
25 312 733
-8 070
25 304 663
190 854

Sum
egenkapital
25 820 722
-10 087
25 810 634

Konsern

Egenkapital 31.12.05
Pensjonsmidler datter mot EK
Egenkapital 01.01.06
Resultat 2006
Egenkapital 31.12.06

Minoritet
507 989
-2 017
505 972

-32 459
473 513

25 495 517

158 396
25 969 030

2006
10 264 632
-83 538
10 181 094

2005
9 290 586
-127 163
9 163 423

2006
5 772 690
-183 538
5 589 152

2005
6 974 999
-227 163
6 747 836

Standard for merkevareverdivurdering?
ISO vurderer å starte et
internasjonalt standardiseringsprosjekt innenfor
området merkevarevurdering. Trenger vi en internasjonal standard med krav
til metoder for vurdering
av merkevareverdi? Norske
aktører ble i 2006 invitert
til å mene noe om dette.
Hensikten med prosjektet er
å utarbeide en internasjonal
standard som kan gi et rammeverk for grunnleggende
krav til metoder for vurdering av merkevareverdi.
Bakgrunnen for forslaget
er at i en voksende global
økonomi med økt konkurranse er styring og utvikling av merkevarer blitt en
viktig del av virksomheters
politikk.

Note 7 Kundefordringer
Mor
Kundefordringer til pålydende
Avsetning for beregnet tap
Bokført verdi
Konsern
Kundefordringer til pålydende
Avsetning for beregnet tap
Bokført verdi

Note 8 Obligasjoner
Organisasjonen har plassert kr 17 000 000,- til forvaltning hos Carnegie Kapitalforvaltning. Investeringen er fordelt på 4 delporteføljer som er spesifisert i tabellen
under, og er oppført til markedsverdi. Organisasjonen har videre plassert kr 74 004,i obligasjoner registrert i VPS. Dette er en videreføring fra tidligere års plassering.
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Carnegie Kapitalforvaltning
Delporteføljer:
Pengemarked
Obligasjoner
Obligasjoner anlegg
Alternative investeringer
Bokført verdi Carnegie Kapitalforvaltning
Andre obligasjoner
Bokført verdi obligasjoner 31.12. til markedsverdi
Feil på alle lekeplasser
Aftenposten hadde dette
som oppslag 12. juni 2006.
Saken dreide seg om en
lekeplassinspektør som har
sjekket over 300 lekeplasser og barnehager, og ikke
opplevde en eneste som
mangelfri.

2005

3 091 722
7 226 587
3 205 522
4 245 507
17 769 338
74 004
17 843 342

5 401 717
6 849 550
3 429 531
1 419 376
17 100 174
111 149
17 211 323

Note 9 Skattekostnad konsern (gjelder datterselskapet Pronorm AS)
2006
-221 932
213 012
8 921
0
0

Årets skattekostnad beregnes slik:
Resultat før skattekostnad
Endring midlertidig forskjeller
Permanente forskjeller
Årets skattepliktig inntekt
Grunnlag betalbar skatt

Sikkerheten ved utstyr
som finnes på lekeplasser i
Norge, er regulert i forskrift
om sikkerhet ved lekeplassutstyr som ble vedtatt 19.
juli 1996. Forskriften viser
til standarder for hvordan
kravene kan ivaretas.
Til de felles europeiske
standardene for lekeplassutstyr, NS-EN 1176 Lekeplassutstyr og NS-EN 1177
Støtabsorberende lekeplassunderlag, er det også
utarbeidet en egen veiledning på norsk med illustrasjoner og tegninger for
å gi en bedre forståelse av
sikkerhetskravene og av ord
og uttrykk som er brukt i
standarden. Veiledningen er
utarbeidet særlig med tanke
på produsenter, importører,
eiere av lekeplassutstyr og
tilsynsmyndigheter.

2006

Betaltbar skatt
Endring utsatt skatt
Årets skattekostnad/-inntekt

Spesifikasjon midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Fordringer
Pensjonsmidler
Sum midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Sum netto midlertidige forskjeller
Herav utsatt skatt/skattefordel (28 %)

0
59 643
59 643

2006
-113 996
-86 433
674 015
473 586
-1 301 691
-828 105
-231 869

2005
140 909
-70 803
36 024
106 130
-721 224
-615 093
-172 225

Endringer
254 905
15 630
-637 991
-367 456
580 467
213 012
59 643

Utsatt skattefordel per 31.12.06 er balanseført med kr 231 869,- i konsernregnskapet.
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Revisors beretning

Vedlikehold av håndslokkere
Bruk av håndslokkere
som er i forskriftsmessig
stand, gir god mulighet for
brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av
en brannutvikling. NS 3910
Brannmateriell - Vedlikehold
av håndslokkere kom i ny utgave i 2006. Hensikten med
standarden er å spesifisere
et vedlikeholdsprogram
for håndslokkere, slik at
håndslokkere vedlikeholdt
etter standarden i størst
mulig grad skal opprettholde den opprinnelige
funksjonspåliteligheten.
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Aktiviteter i 2006
Nedenfor presenterer vi en del sentrale
prosjekter og standardiseringsområder
som vi har vært jobbet med i 2006. Det
vises også til styrets årsberetning hvor
noen nye prosjekter er omtalt.

Rømmingskommisjon for
akvakultur
Fiskeri- og kystminister
Helga Pedersen oppnevnte
i 2006 en egen rømmingskommisjon for akvakultur.
Kommisjonen skal bl.a.
undersøke årsaken til
alvorlige rømminger og
anleggshavari, arbeide
systematisk for å redusere
risikoen for rømminger og
havarier, og foreslå endringer i standarder, regelverk
og andre rammebetingelser. Standard Norge har
mange års erfaring med å
utvikle standarder for fiskeri
og havbruk. Fra Standard
Norge ble Britt Stokke
Lønaas oppnevnt om ett av
kommisjonens medlemmer.

Synliggjøring
Standard Norge har gjennom hele 2006
lagt vekt på å synliggjøre verdien av
standarder og standardisering. Vi har
laget en kommunikasjonsstrategi som
er styrende for all kommunikasjons- og
informasjonsaktivitet i virksomheten.
Det er sendt ut en rekke pressemeldinger i løpet av året knyttet til nye standarder og standardiseringsaktiviteter, og vi
har skrevet artikler i ulike fagtidsskrifter. Vi har oppnådd en brukbar synlighet
på dette, og ser en økning i mediedekningen fra foregående år. En ny virksomhetsbrosjyre, ”Standardisering er helt
naturlig”, er produsert og distribuert
bredt. I tillegg har vi laget en DVD ”The
standard of life” som viser viktigheten av
standarder i nærings- og samfunnsliv.
DVD-en brukes flittig, primært ved åpning av kurs, seminarer og konferanser
som vi arrangerer.
I 2006 har vi gjennomført to større konferanser, én i forbindelse med representantskapsmøtet og én i forbindelse
med Verdens standardiseringsdag, for
å synliggjøre nytten av standarder og
standardiseringsarbeid. Begge arrangementene la vekt på å framheve eksempler på virksomheter som har spesiell
nytte av standarder og/eller deltakelse i
standardiseringsarbeid. I etterkant har
vi valgt å utgi disse og andre eksempler
i en egen serie med virksomhetseksempler til bruk i markeds- og kommunikasjonsarbeid.
På høstparten gjennomførte vi to større
spørreundersøkelser ved hjelp av Synovate MMI, én telefonundersøkelse og én
undersøkelse basert på gruppesamtaler.
Undersøkelsene skulle avdekke i hvor
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stor grad norske næringslivsledere
verdsetter standarder og standardisering. Resultatene viser blant annet at
det er de større virksomhetene som
framhever viktigheten av standarder og
standardisering. Standard Norge har
derfor en spesiell utfordring i å nå små
og mellomstore bedrifter med informasjon, og vi planlegger ulike tiltak mot
denne målgruppen i 2007.
Standard Norge er et ungt merkenavn,
og vi har gjennom hele 2006 arbeidet
med profil- og merkevarebygging, et
arbeid som også dreier seg om bevisstgjøring rundt egen identitet. Høsten
2006 avsluttet vi arbeidet med en ny
visjon for virksomheten, en visjon som
baserer seg på internt gruppearbeid.
Visjonen ”Din veiviser i en verden av
muligheter” skal være Standard Norges
kjernebudskap i kommunikasjon med
omverdenen, og viser med tydelighet
våre ambisjoner i forhold til kunder og
interessenter.
Kursvirksomhet
Som et supplement til produksjon og utgivelse av standarder arrangerer Standard
Norge kurs for å orientere
om aktuelle standarder og
hvordan disse skal forstås
og anvendes. I løpet av 2006
ble det arrangert ti åpne kurs
med over 500 deltakere. Noen av
kursene gikk over flere dager. Kursene
omhandlet primært praktisk innføring
og erfaringsutveksling vedrørende nye
og reviderte standarder og eventuelle
aktuelle forskrifter. Prosjektledere fra
Standard Norge deltok også flere ganger som forelesere på kurs arrangert i
andres regi.
Bygg, anlegg, eiendom
Utgave 3.5 av beskrivelsesstandarden
NS 3420 ble utgitt på våren. For å redegjøre for oppdateringen arrangerte

Standard Norge to åpne kurs fordelt på
tematiske hovedområder. I tillegg ble
det arrangert tre bedriftsinterne kurs
tilpasset de ulike kundenes behov og
interesser. Kontraktstandarden NS 8405
er viktig for bygge- og eiendomsbransjen og er også etterspurt som tema
på bedriftsinterne kurs. Byggetekniske
standarder inngår dessuten fra tid til
annen på kurs arrangert i andres regi.
Prosjektledere fra Standard Norge har
ved flere anledninger deltatt som forelesere på slike kurs.
Industri og produksjon
Kursene har omhandlet en rekke standarder innenfor materialer, sammenføyning, ergonomi, maskinsikkerhet, ATEX
og trykkpåkjent utstyr. Som en forlengelse på kursrekken i 2005 arrangerte
Standard Norge to kurs om sveise- og
materialtekniske standarder i samarbeid med Norsk Sveiseteknisk Forbund.
Ett av kursene ble arrangert i Ulsteinvik
i samarbeid med Maritim forening for
Søre Sunnmøre.
Ergonomi og maskinsikkerhet
er viktige begreper for å ivareta
helse og sikkerhet for maskinoperatører. I samarbeid med
Direktoratet for arbeidstilsynet
ble det gjennomført tre kurs som
ledd i at maskinsikkerhetsdirektivet kom i revidert utgave.
Standard Norge har sammen
med NEK og Pronorm utgitt en
CD som inneholder de mest
aktuelle standarder, forskrifter
og veiledninger tilknyttet ATEXdirektivet og eksplosjonsfarlige
områder. Den siste revisjon av
CD-en ble fulgt opp med et kurs
i Stavanger.
Trykkpåkjent utstyr brukes i mange
bransjer og kan representere et faremoment om ikke produksjon og drift følger

gitte forskrifter. På et eget kurs på høsten ble det redegjort for produsent- og
brukererfaringer, utviklingen i Europa
og strategier fra ledende leverandører.
Kurset ble åpnet av en representant
fra EU–kommisjonen og samlet ca. 75
deltakere.
Kurs i standardisering
Standard Norge har et omfattende apparat av komiteer og ekspertgrupper både
for nasjonal og internasjonal standardisering. Som et ledd i opplæringen av nye
komité- og gruppemedlemmer ble det
også i 2006 arrangert et introduksjonskurs for å sette nye representanter inn
i prosessen og det arbeid som ligger til
grunn for en standard.
WTO Enquiry Point
Som en del av forpliktelsene som nasjonalt medlem i internasjonal standardisering har Standard Norge en funksjon
som ”enquiry point” i forhold til WTO og
notifiseringer av nasjonale forskrifter.
Hovedaktiviteten består i å svare på henvendelser fra utlandet om å få tilgang
til nye norske forslag til forskrifter. Vi
tar da kontakt med aktuell norsk fagmyndighet for å skaffe til veie forskriftsforslag i engelsk utgave. Forpliktelsen
innebærer at henvendelser skal besvares så rakst som mulig, og det skal være
en kostnadsfri tjeneste fra vår side.
Mengden arbeid henger sammen med
omfanget av nye norske forslag til forskrifter som har blitt notifisert til WTO.
Aktiviteten i 2006 har vært noe høyere
enn foregående år.
Funksjonen som ”enquiry point” promoteres ikke nasjonalt, ettersom arbeidet i hovedsak består i å besvare henvendelser fra utlandet.
Bygg, anlegg og eiendom
Ettersom denne næringen nesten utelukkende består av SMBer (over 95 %
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Risikovurdering av
anleggsarbeid
En helt ny Norsk Standard for risikovurdering av
anleggsarbeid, NS 5815,
representerer et nyttig
verktøy for anleggsbransjen
(byggherrer, rådgivere og
entreprenører) i forbindelse
med styring og vurdering av
den risiko som utførelsen av
et anleggsarbeid medfører for personer, miljø og
materiell. Standarden kan
benyttes både av byggherre/
tiltakshaver og entreprenør
når blant annet HMS-planer
og prosedyrer skal utarbeides.
NS 5815 angir hva en
risikovurdering av anleggsarbeid minst skal omfatte
for å oppfylle de krav som
ligger i HMS-lovgivningen.
Med denne standarden vil
myndigheter kunne vise til
hva som kreves av risikovurderinger. Standarden setter
krav til så vel organiseringen av arbeidet som prosessen og rapporteringen.

av bedriftene har færre enn 20 ansatte),
organiseres og koordineres deltakelsen
hovedsakelig av næringens bransjeorganisasjoner. Samarbeidet med bransjeorganisasjonene er avgjørende for
implementering av standardene og forståelsen for standardenes og standardiseringsarbeidets betydning i næringen.

BuildingSMART
Standard Norge er aktivt
med i det norske BuildingSMART-miljøet gjennom
vår deltakelse i styret i det
norske BuildingSMARTprosjektet og i norske IAI
(International Alliance for
Interoperability). Standard
Norge har for øvrig tatt initiativ til gjenopprettelsen av
en komité innenfor ISO/TC
59 som er den internasjonale standardiseringsarenaen
for den byggtekniske delen
av BuildingSMART. Komiteen har norsk ledelse.

Sektorstyre BAE er avgjørende for samarbeidet mellom næringen og Standard
Norge. Sektorstyret er bredt sammensatt av representanter fra ulike aktører i
næringen.
Tre områder er spesielt viktige for norsk
BAE-næring og norske myndigheter:
• Harmoniserte produktstandarder
etter byggevaredirektivet
• Ferdigstillelse av felles europeiske
standarder (Eurokoder) for analyse og
design av konstruksjoner
• Arbeid med nye felles europeiske
standarder etter bygningsenergi-		
direktivet som trådte i kraft i Norge i
januar 2006.
Innenfor bygg, anlegg og eiendom er
også utarbeidelse og revisjon av nasjonale standarder en stor og viktig oppgave. Nasjonale standarder kompletterer
og bidrar til implementering av internasjonale standarder i norsk BAE-næring.
NS 3420 Beskrivelsessystem
NS 3420 inneholder beskrivelsestekster
med tekniske bestemmelser for bygg,
anlegg og installasjoner. Den består av
32 deler (papirversjonen). Standarden
leveres også som elektronisk bok og i
databaseversjon. Standarden i utgave
3.5 kom i 2006 med sju reviderte og to
nye deler. Det ble arrangert flere åpne
og bedriftsinterne kurs om NS 3420.
Nyheter og informasjon om standarden
legges fortløpende ut på hjemmesiden
som ”NS 3420-nytt”. Fire utgaver ble
publisert i løpet av 2006.
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I 2006 ble det også sendt ut på høring 3
deler som skal utgis i 2007. Blant disse
er en ny del som gjelder taubaneinstallasjoner for persontransport (del Z2).
I 2008 planlegges en ny hovedrevisjon
(versjon 4.0). Mye av arbeidet i 2006 har
vært knyttet til planlegging av denne
hovedrevisjonen.
Byggvirksomhet
Komiteen ISO/TC 59 Building construction har norsk ledelse, og Standard Norge
holder sekretariatet. Komiteen er en
viktig arena for etablering av internasjonale nettverk og for implementering av
resultater fra norske innovasjonsprosjekter. Dette gir norsk BAE-næring og
norske myndigheter en unik mulighet
til å påvirke dagsorden internasjonalt.
Mye av arbeidet i komiteen føres videre
i CEN. Standard Norge har i 2006 vært
spesielt opptatt av å forankre arbeidet
i ISO/TC 59 hos store offentlige aktører
i norsk BAE-næring. Komiteen jobber
med utvikling av standarder innenfor
vesentlige områder for norsk BAE-næring som terminologi, informasjonsutveksling, bærekraftig byggevirksomhet,
levetidsprosjektering og universell utforming, og har på initiativ fra Sør-Afrika
under utvikling en ny standardiseringsaktivitet knyttet til offentlige anskaffelser, som vil kunne gi viktige verktøy for
bekjempelse av korrupsjon.
Forvaltning, drift og vedlikehold av
byggverk
I 2005 startet Standard Norge på initiativ
fra BAE-næringen et nytt standardiseringsprogram innenfor Facility Management (FM). FM-programmet har et
spesielt ansvar for å følge opp europeisk
standardiseringsarbeid i CEN/TC 348
Facility Management som så langt har
utviklet rammestandarder for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk.
I 2006 ble det besluttet at CEN/TC 348
også vil initiere flere nye prosjekter av

interesse for norsk næringsliv og norske
myndigheter.
I det norske standardiseringsprogrammet er målsettingen å utvikle en
helhetlig struktur med nasjonale ytelsesbeskrivelser og kontraktstandarder
for FM innenfor rammene av de felles
europeiske standardene.
Areal- og volumberegninger
NS 3940 Areal- og volumberegninger er
en referansestandard for måling av
areal i bygninger.
Standarden er
svært viktig for
BAE–næringen,
myndigheter
og forbrukere,
og begreper fra
standarden brukes blant annet
ved omsetning av
boliger, energiberegninger, akustiske
beregninger, og i GABregisteret til Statens
kartverk. Etter en omfattende revisjonsprosess ble
arbeidet med ny utgave av standarden
sluttført i 2006. Forslaget er basert på
gjeldene NS 3940 og ISO 9836 Performance standards in building – Definition
and calculation of area and calculation
of area and space indicators.
En av de viktigste endringene i den nye
utgaven av standarden er at boligareal
(BOA) er trukket ut. Dette er gjort i samråd med blant annet Boligtakstutvalget
som har arbeidet på oppdrag fra Barneog familiedepartementet (nå Barne- og
likestillingsdepartementet).
Begrepene Bebygd areal (BYA) og
Bruksareal (BRA) er samordnet med
ny veiledning om Grad av utnytting som
Statens bygningsteknisk etat skal utgi i

løpet av våren 2007. Standarden er helt
på linje med endringene i forskriftene
som trer i kraft 1. juli 2007. Endelig utgivelse har derfor avventet ferdigstillelsen
av revidert regelverk.
Energibruk, innemiljø og ventilasjon i
bygg
EU-kommisjonen har bestilt en serie
mandaterte standarder som skal hjelpe
til med implementeringen av bygningsenergidirektivet. Standard Norge har
satt sammen en komité som har arbeidet spesielt med standarder knyttet til
direktivet. Den har også behandlet sentrale spørsmål vedrørende de nasjonale
ordningene for energikrav til bygninger,
energimerking og inspeksjon. I 2006 har
komiteen vurdert og gitt innspill på ca.
30 forslag til europeiske standarder som
har vært under utarbeiding, og så langt
er erfaringen at norske interesser og
synspunkter blir ivaretatt. Komiteen har
også fungert som et forum for myndighetene ved at OED, NVE, Enova og BE
har brukt den som referanse i forbindelse med oppgaver knyttet til direktivet.

Medieanalyser – et nytt
standardiseringsprosjekt
Det er viktig å få harmonisert termer og definisjoner
som blir brukt i forbindelse
med medieanalyser og
-undersøkelser, ikke minst
fordi stadig mer av slike
oppgaver i dag foregår på
tvers av landegrensene. I
den forbindelse ble det i
2006 besluttet å sette i gang
et felles europeisk standardiseringsprosjekt innenfor
området trykte medier.
I tillegg til terminologi skal
prosjektet også omfatte
krav til tjenestene som inkluderer innhold, metodeutførelse, tekniske løsninger,
rapportering og dokumentasjon av medieanalyser.
Standard Norge har invitert
norske eksperter til å delta
i dette prosjektet. Det er
viktig at norske aktører kan
engasjere seg og påvirke
innholdet i den kommende
standarden slik at den blir
i henhold til norske ønsker
og behov.

Arbeidet med en nasjonal standard for
beregning og dokumentasjon av energibruk i bygninger i henhold til metoder
gitt i de felles europeiske standardene,
ble påbegynt i 2006. Den forventes ferdigstilt i 2007. Vi regner med at standarden blir en viktig referansestandard for
BAE-næringen i forhold til nye energikrav gitt i teknisk forskrift etter plan- og
bygningsloven.
Konstruksjonsteknikk
Standard Norge har lagt ned mye arbeid
i felles europeiske standarder for prosjektering av konstruksjoner, Eurokoder,
samt i implementeringen av disse i Norge. Ved utgangen av 2006 var 44 av i alt
58 av disse standardene ferdigstilte. For
mange av deltakerne utgjør standardiseringsarbeidet en viktig arena der de kan
holde seg oppdatert og få ny kunnskap
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om utviklingen på konstruksjonsområdet. Nasjonale parametere i Eurokodene
utgis i egne nasjonale tillegg. Arbeidet
med disse var en prioritert oppgave i
2006, og de første ble ferdigstilt for høring. Det nye nettstedet for Eurokodene,
www.eurokoder.no, ble etablert i 2006,
og ble gjort tilgjengelig i januar 2007.

På vei mot en internasjonal
standard for samfunnsansvar
Det er gjort store framskritt
i prosjektet med å utvikle
en internasjonal standard
for samfunnsansvar (ISO
26000). Målet med standarden er at den skal kunne
brukes av alle typer organisasjoner i både privat og
offentlig sektor, og i industrialiserte land så vel som
i utviklingsland. ISO 26000
vil inneholde retningslinjer
og ikke krav. Det er ikke en
styringssystemstandard, og
den er ikke ment brukt som
grunnlag for 3. parts sertifisering tilsvarende kvalitetsstandarden ISO 9001 og
miljøstandarden ISO 14001.
Rundt 350 deltakere fra
55 land og 26 internasjonale organisasjoner deltar
i arbeidet. Det er forventet
at ISO 26000 utgis i første
kvartal av 2009.

Byggevarer
CE-merking og dokumentasjon av byggevarer har fått økt oppmerksomhet i
Norge. Standard Norge deltar sammen
med en lang rekke andre aktører i et nytt
forum ledet av Statens bygningstekniske
etat der dette drøftes. Aktørene i BAEnæringen har uttrykt ønske om bedre og
mer oversiktlig tilgang til produktstandardene etter byggevaredirektivet, og
Standard Norge vil i 2007 forsøke å løse
dette teknisk.
I 2006 ble det adgang til å CE-merke
byggevarer etter 65 nye europeiske
standarder. Ved årsskiftet 2006/07 var
det i alt 207 ulike byggevarer som kunne
bli CE-merket på denne måten. De krav
og prøvingsmetoder det legges opp til i
disse standardene, vil være svært viktig
for mange norske byggevareprodusenter. En lang rekke norske byggevareprodusenter deltar aktivt i arbeidet både
nasjonalt og internasjonalt.
buildingSMART og digital byggeprosess
BAE-næringen er nødt til å redusere
kostnader og øke effektivitet og kvalitet
for bedre å møte internasjonal konkurranse. Gjenbruk av informasjon er
vesentlig, siden anslag viser at så mye
som ca. 30 % av kostnadene i et byggeprosjekt er ikke-produktive kostnader knyttet til informasjonshåndtering.
buildingSMART er et utviklingsområde
der norsk BAE-næring satser stort og er
i front internasjonalt. BAE-næringen har
siden 2004 satset mellom 40 og 50 mill.
kroner i året på dette utviklingsarbeidet.
Innovasjon Norge og Byggekostnadspro-
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grammet delfinansierer arbeidet.
Høsten 2006 fikk det norske miljøet to
av tre internasjonale priser for arbeidet
med buildingSMART. En av prisene gikk
til det norske selskapet EPM Technology, som utvikler databaseteknologi for
forvaltning og håndtering av industrielle
data. Produktene til EPM er sentrale i
buildingSMART, og for EPM er internasjonal standardisering i ISO/TC 184/SC
4 og ISO/TC 59/SC 13 avgjørende for
virksomheten internasjonalt. Standard
Norge sitter i det norske buildingSMART-prosjektets styringsgruppe, og
leder også arbeidet med oppbygging
av et internasjonalt referansebibliotek
(IFD-Library) basert på en standard fra
ISO/TC 59/SC 13. Det er i 2006 inngått
avtaler med USA, Canada og Nederland
om samarbeid og videreutvikling av IFD
Library. Vi forventer at buildingSMART
gradvis vil gi ganske store internasjonale
muligheter for norske bedrifter som har
engasjert seg i arbeidet.
Det norskledete EU-nettverksprosjektet STAND-INN, som skal se på bruk av
buildingSMART-teknologi for implementering av standarder, ble startet høsten
2006. Standard Norge deltar i prosjektet
og sitter i styringsgruppen. Prosjektet
er forventet å gi norsk BAE-næring et
svært godt utgangspunkt i forhold til
utlysninger innenfor EUs 7. rammeprogram som starter i 2007.
Kontrakter, blanketter og prosjektdokumenter
Arbeidet med NS 8406 Forenklet norsk
bygge- og anleggskontrakt, ble sluttført ved at standarden ble utgitt i januar
2006. Samtidig med standarden ble det
utgitt egne byggblanketter for inngåelse
av kontrakt og partenes sikkerhetsstillelse.
Komiteen som arbeider med revisjon
av NS 3431 Alminnelige kontraktsbe-

stemmelser for totalentrepriser, fikk i
2006 utvidet sitt mandat til blant annet
å behandle forslag til revisjon av NS
8405 kapittel IV. Dette arbeidet er nesten
ferdig, og kapittel IV forventes sluttført i
løpet av våren 2007. Det videre arbeidet
med revisjon av NS 3431 fortsetter. Dette
arbeidet forventes å bli ferdig i løpet av
2008.
Arbeidet med revisjon av NS 3433
Alminnelige kontraktsbestemmelser
for underentrepriser vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider ble
avsluttet i 2006. Det vil komme to nye
standarder til erstatning for
NS 3433, NS 8415 Norsk
underentreprisestandard
vedrørende utførelse
av bygge- og anleggsarbeider, og NS 8416
Forenklet norsk underentreprisekontrakt
vedrørende utførelse av
bygge- og anleggsarbeider. Endelig utgivelse
av disse må avvente til
revisjonen av kapittel IV
i NS 8405 er avsluttet, ettersom dette vil bli tatt inn
også i NS 8415.
I 2006 ble det opprettet en komité for
revisjon av NS 3409 Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer. Komiteen er godt i gang med
revisjonsarbeidet, som forventes avsluttet i løpet av vinteren 2007/2008.
Det ble i 2006 oppnevnt en komité for
revisjon av NS 3434 Overtagelse av bygg
og anlegg – Prosedyrer, samt besluttet
å oppnevne en komité for å behandle
forslag til en ny Norsk Standard for
alminnelige kontraktsbestemmelser om
levering av skogfaglige tjenester.
Det ble også oppnevnt en komité for å
behandle forslag til revisjon av bygg-

blanketter, med formular for avtaleinngåelse om ny bolig etter bustadoppføringslova og etter avhendingslova
(Byggblankett 3425 – 3429 B). Komiteen
forventes å sluttføre sitt arbeid i løpet av
2007.
Tjenester
Det er stor oppmerksomhet rundt arbeidet med standardisering av tjenester
internasjonalt. En rekke prosjekter har
allerede startet opp med utgangspunkt
i behov fra europeiske bransjeorganisasjoner innenfor ulike tjenesteområder.
Eksempler på dette er tjenester for eiendomsmekling,
sikkerhet, business support, kundekontaktsentre og gravferd.

Nor-Fishing 2006
Messa ble avholdt i Trondheim fra 8. til 11. august.
Standard Norge og Pronorm
var til stede med egen
stand, og kunne gi råd om
aktuelle standarder for fiskeri- og havbruksnæringen.
Nor-Fishing er en ledende
møteplass for fiskere,
myndigheter, forskere og
næringslivet. I 2006 hadde
messa over 400 utstillere fra
14 land. Kong Harald stod
for den offisielle åpningen.

Innenfor ISO er det
også stor aktivitet på
tjenesteområdet, og
en rekke prosjekter
er blitt igangsatt i 2006.
Eksempler på dette er
renholdstjenester, psykologiske tester, undervisningstjenester, prosjektledelse,
guidetjenester og finansielle
tjenester.
Standard Norge informerer mulige norske interessenter om disse prosjektene
gjennom Internett, e-post og informasjonsmøter. Så langt har den norske
interessen vært relativt liten. Arbeidet
har derfor vært preget av informasjonsvirksomhet om standardisering og bruk
av standarder av generell karakter for å
motivere aktørene.
Risikostyring og risikoledelse
Standard Norge har igangsatt revisjon
av den nasjonale standarden for risikoanalyse. Denne standarden er generell
og kan brukes innenfor alle samfunnsområder. I standardiseringskomiteen er
en rekke ulike samfunns- og nærings-
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interesser representert. Arbeidet med
standarden pågikk i hele 2006, og den er
ventet ferdigstilt ultimo 2007.

Sveiseinspeksjon og tilknyttede aktiviteter
Standard Norge samarbeider med Pronorm om å utgi
en rekke standardsamlinger
innenfor ulike fagområder.
I 2006 kom en helt ny
samling relatert til sveiseinspeksjon og tilknyttede
aktiviteter. Målgruppen
for standardsamlingen er
primært sveiseinspektører,
men den kan også være til
nytte for annet sveiseteknisk personell. Samlingen
er et hensiktsmessig hjelpemiddel i arbeidet med å
sikre fagmessig inspeksjon
før sveising, under sveising
og av ferdig sveis.

Globalt er det startet opp et standardiseringsprosjekt innenfor risikostyring/
risikoledelse. Norge deltar i prosjektet
gjennom Statoil. Vi har en egen referansekomité nasjonalt og prioriterer god
koordinering av arbeidet nasjonalt og
globalt. Det er også satt i gang et globalt
arbeid med å utvikle av ensartet terminologi på området.
Standardene brukes av både næringslivet og det offentlige i deres virksomhetsplanlegging og av utdanningsinstitusjonene i undervisningen. Dette
gjenspeiles i standardiseringsarbeidet
der det er bred deltakelse fra næringslivsaktører som Hydro og Det norske
Veritas, myndigheter, utdannings- og
forskningsinstitusjoner.
Sikkerhet og risiko i bygg, anlegg og
eiendom
Innenfor området løfteinnretninger
(heiser, rulletrapper og rullende fortau)
er arbeidet med nye regler for oppgradering av sikkerhet i eksisterende heiser
nesten ferdig. Reglene angis i en egen
standard, og det vurderes hvordan disse
kan tilpasses og implementeres i Norge.
En egen temaveiledning fra Statens bygningstekniske etat vil bidra til dette.
Standard Norge har formannskapet i
INSTA-M Hiss, et inter-nordisk forum
hvor regelverk og standarder for løfteinnretninger diskuteres. INSTA-M Hiss
har avdekket en økning i antall uønskede hendelser og ulykker på løfteinnretninger, og har utarbeidet et forslag til
et felles europeisk registreringssystem.
Det vil bli oversendt EU-kommisjonen og
den europeiske heisbransjen våren 2007.
Arbeidet med å forbedre og utvide den
gamle risikostandarden NS 5814 ble
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startet opp i 2006. Det vil bli en generell
standard som kan brukes til erstatning
for NS 3901 Risikoanalyse av brann i
byggverk, om den får en brannfaglig
veiledning.
Glass utgjør en stadig større del av bygningsdelene og benyttes i økende grad
også som konstruktive elementer. Glass,
om det knuses, kan påføre store skader.
En ny norsk standard, NS 3510, med
krav til hvor det skal anvendes personsikkerhetsglass i byggverk, og hvilke
egenskaper det skal ha, ble utgitt i 2006.
Standarden NS 5815 for risikoanalyse av
anleggsarbeider ble utgitt i 2006. Arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften,
internkontrollforskriften og forskrift om
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
krever at det i forbindelse med arbeider der det er fare for helse, miljø og
sikkerhet, skal utarbeides planer for å
ivareta sikkerheten. NS 5815 er et viktig
verktøy for anleggsbransjen (byggherrer, rådgivere, entreprenører) for prosessbeskrivelse og krav til risikovurdering. Standarden kan innarbeides i en
bedrifts kvalitetssikringssystem, og gjør
det også mulig for myndighetene å vise
til hva som kreves av risikovurderinger.
Utførende kan bruke standarden for å
dokumentere arbeidet. NS 5815 vil bli
videreført til også å omfatte andre deler
av BAE-næringen, men arbeidet avventer den pågående revisjonen av den
overordnede standarden NS 5814 Krav
til risikoanalyser.
Kvalitet og samsvarsvurdering
Arbeidet med å utvikle standarder
innenfor kvalitet har vært omfattende
også i 2006. De er grunnleggende for
virksomhetenes ledelses-/styringssystemer og viktige for å kunne dokumentere samsvar overfor kunder og
samarbeidspartnere både nasjonalt og
internasjonalt. Standardene utvikles i
hovedsak globalt, og arbeidet finansi-

eres av royalty fra salg av standarder.
Standard Norge ønsker større nasjonal
deltakelse i arbeidet, særlig fra små og
mellomstore bedrifter, og arbeider med
ulike tiltak for å få til dette.
Standard Norge har sekretariatsansvaret for CEN/CENELEC/TC 1 Samsvarsvurdering. Aktiviteten foregår i hovedsak globalt gjennom ISOs policykomité
CASCO (”Conformity Assessment”).
Resultatene av dette arbeidet brukes
som grunnlag for en rekke horisontale
aktiviteter innenfor sertifisering og akkreditering av systemer, varer og tjenester. Arbeidet må sees i sammenheng
med EUs utvikling av felles europeiske
merkeordninger, og det er begrenset
norsk deltakelse i arbeidet.
Samfunnsansvar
ISO 26000 skal gi retningslinjer for
hvordan virksomheter kan implementere
samfunnsansvar. Arbeidet er organisert gjennom en arbeidsgruppe ledet
av Brasil og Sverige. I arbeidsgruppen
deltar over 350 eksperter fra 72 ulike
land, hvorav over halvparten er u-land.
I tillegg deltar over 34 liaison-organisasjoner. Det andre utkastet til standard
forelå høsten 2006. Til dette utkastet
kom det inn 5 114 kommentarer. Det
vitner om en stor interesse for arbeidet.
Standarden ventes ferdig i løpet av 2009.
I sammenheng med dette arbeidet har
ISO underskrevet samarbeidsavtaler
med både ILO og UN Global Compact.
Standard Norge har etablert en bredt
sammensatt referansegruppe, ledet av
Telenor, som følger det internasjonale
arbeidet. I Norge er arbeidet preget av
stor forbrukerinteresse, mens myndigheter og næringsliv foreløpig er noe avventende. Fem norske deltakere er med
i den internasjonale arbeidsgruppen.
Geografisk informasjonsteknologi
Standard Norge har sekretariat for ISO/

TC 211 Geografiske informasjonssystemer. I komiteen deltar representanter
fra over 60 land. Komiteen har utarbeidet en rekke standarder som mange
virksomheter bygger sine tjenester på,
og har fremdeles mange prosjekter som
er under utvikling. Minst 80 % av offentlige og private avgjørelser blir tatt
på bakgrunn av geografisk informasjon.
Internett har gjort store mengder stedfestet informasjon tilgjengelig. Sammenstilt med annen informasjon åpner
det seg nye muligheter for bruksområder innenfor offentlig forvatning, design,
transport, miljøovervåkning, elektronisk
handel, kart og GPS.
Mange norske aktører, både fra næringslivet og myndighetene, deltar i arbeidet. Myndighetene bruker resultatene
på flere av sine virksomhetsområder,
for eksempel Statens kartverk, Statens
vegvesen og Norges geologiske undersøkelse. Bedriftene bruker standardene
som grunnlag for sine varer og tjenester
for blant annet å bedre sin konkurranseevne internasjonalt.
Forvaltningsstandarder innenfor IKTområdet
Arbeidet med IKT-standardisering
omfatter en rekke komiteer og arbeidsgrupper i CEN og ISO. Eksperter og
interessegrupper har utarbeidet et stort
antall standarder, spesifikasjoner og
bransjedokumenter. En stor del av disse
er grunnleggende for mange varer og
tjenester i samfunnet. Standard Norge
har så langt prioritert dette arbeidet til
tross for manglende støtte fra fagmyndighetene.
Standard Norge deltar i Fornyings- og
administrasjonsdepartementets standardiseringsråd som ble opprettet i 2006, og
leder en arbeidsgruppe som skal kartlegge standarder som brukes i forvaltningen, og i forvaltningens kommunikasjon med næringslivet og samfunnet.
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Ny bolig? – Bruk standardkontrakter
Det er utarbeidet flere avtaleblanketter for kontrakter
om oppføring eller kjøp av
bolig eller kjøp av byggesett. Blankettene skal gi
boligkjøpere enda større
trygghet ved boligkjøp. De
gir forbrukeren sikkerhet
for at bestemmelsene i bustadoppføringslova og avhendingslova som er fastsatt
for å beskytte forbrukerne,
blir anvendt i de aktuelle
kontraktsforholdene.
Avtaleblankettene har betegnelsen ”Byggblankett”,
og er beregnet brukt i kontrakter mellom forbruker og
entreprenør om oppføring
av selveierbolig eller fritidshus, kjøp av ny bolig, og ved
rehabilitering som innebærer full ombygging.

Kan vi stole på resultatene
fra markedsundersøkelser?
Med den nye standarden
NS-ISO 20252 Markeds-,
opinions- og samfunnsundersøkelser – Terminologi
og krav til tjenestene, har vi
kommet ett godt stykke på
vei med felles retningslinjer
for hvordan markedsundersøkelser skal utføres.
Standarden inneholder
retningslinjer og krav, fra
første kontakt mellom
kunde og tjenestetilbyder til
presentasjon av resultatene.
Standarden er ikke bare
viktig for de som skal utføre
undersøkelsene, men også
viktig for kundene som nå
får innsyn i retningslinjene,
slik at de vet hvilke krav de
kan stille.

Elektronisk handel
Arbeidet med bruk av de grunnleggende
standardene innenfor IKT til utvikling av
tjenester for elektronisk forretningsdrift
har fått høyere prioritet det siste året.
Dette skyldes i hovedsak at kompetansenettverket eForum nå er en del av
Standard Norges virksomhet.

engasjement nasjonalt og internasjonalt. eforum deltar i programarbeidet
for RFID Networking Forum i London, og
skaffet fire norske bedrifter som foredragsholdere på 2006-konferansene.
De presenterte eksempler og erfaringer
fra norsk industri. eSporing er en del av
dette fokusområdet.

De ulike brukerforaene i regi av eForum
har stor deltakelse fra næringslivet, og
nye aktører fra ulike bransjer har kommet til det siste året. Dette er bedrifter
som har tatt i bruk elektronisk samhandling i sine virksomheter, eller tilbyr
varer og tjenester innenfor feltet til
andre.

Symposiet eLandet Norge 2006 ble arrangert for tredje år på rad i samarbeid
med hovedsponsoren Det Norske Veritas. Symposiet har en høy kvalitetsprofil
på innholdet. For første gang ble alle
presentasjoner samlet og utgitt i et hefte
i etterkant av symposiet.

eforum i Standard Norge
eforum er det nasjonale nettverksforum i Standard Norge for spredning av
kunnskap om lønnsomme elektroniske
prosesser for næringsliv og offentlig
sektor. I den sammenheng blir spredning av kunnskap om standarder en
viktig oppgave som både næringsliv og
offentlig sektor etterspør. eforum er
også en arena for å avdekke behov for ny
standardisering basert på signaler fra
medlemmene.
Prosjektene efaktura og elektroniske
varekataloger er initiert fra eforum. I
2006 koordinerte eforum innspillene fra
Standard Norge vedrørende standardisering som en vesentlig del av eSporingsprosjektet i Landbruks- og matdepartementet.
eforum har organisert sin virksomhet
i fire nettverksfora: netthandelsforum,
forum for moderne innkjøps- og salgsprosesser, eID Brukerstedforum og
RFID Nettverksforum. Det ble avviklet
tre åpne møter i hvert forum i 2006, i alt
12 møter med bra tilslutning.
RFID (radiofrekvensidentifikasjon) er
et område hvor eforum har et spesielt
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eforum ble i omtalt i EU-rapporten
”SMEs and standardisation in Europe”
fra DG Enterprise and Industry. eforum
er beskrevet som et meget effektivt virkemiddel til eksempel for andre nasjonale standardiseringsorganisasjoner.
eforums mangeårige daglige leder sluttet 31. desember 2006. Standard Norge
har besluttet å satse videre på eforum,
og arbeidet med rekruttering av ny leder
ble startet opp.
Akvakultur
Fisk og fiskeoppdrett har vært et særlig prioritert område i Standard Norge
det siste året. Vi har allerede laget flere
nasjonale standarder knyttet til rømming av oppdrettsfisk og
ulike miljøaspekter ved
oppdrettsanleggene.
Disse standardene er under
revisjon og
ventes ferdigstilt i løpet
av første
halvår 2007.
Det er referert
til standardene i
NYTEK-forskriften, og vi
har et utstrakt samarbeid med

forskningsmiljøene for å skaffe grunnlagsmateriale for standardiseringsarbeidet.
Norge har ledet et europeisk standardiseringsprosjekt for sporing av fisk. Dette
arbeidet har også vært viktig for utviklingen av matvaresikkerhet.
I 2006 ble det i samråd med bransjen
og myndighetene besluttet at Standard
Norge skulle søke om å få opprette en
global komité for fiskeri og akvakultur.
Det er veldig gledelig at vi nå har fått
gjennomslag i ISO for dette, og at ISO/
TC 234 Fisheries and aquacultures er
etablert. Denne komiteen vil kunne gi
norske leverandører av fisk og utstyr en
unik posisjon for å utvikle internasjonale
standarder med utgangspunkt i vårt
nasjonale arbeid på området.
Mat – elektronisk sporing
Standard Norge har vært aktiv deltaker
i eSporingsprosjektet i regi av Landbruks- og matdepartementet. Bruk av
internasjonale standarder i arbeidet vil
være viktig i dette arbeidet, og Standard
Norge har gitt innspill på dette. Vi har
også tilbudt oss å lede deler av prosjektet videre. Standardene som er utviklet
innenfor fiskeriområdet, Tracefishstandardene, bør danne grunnlag for
arbeidet.
Næringslivet har deltatt aktivt i dette
arbeidet, ettersom det er i deres og
myndighetenes interesse at det
utvikles løsninger som fremmer
samfunnets krav om trygg mat.
Universell utforming
Standard Norge har et omfattende standardiseringsprogram
innenfor området universell
utforming. Arbeidet er basert
på en handlingsplan for hvordan
standarder kan fremme prinsippene om universell utforming. I 2006 har

Standard Norge arbeidet med en rekke
standarder på området, og mange vil
bli ferdigstilt i løpet av første halvår av
2007. Ulike fagdepartement og underliggende etater har gitt finansiell støtte
til arbeidet, og representanter fra ulike
bedrifter har deltatt aktivt.
Ett av prosjektene omfatter utarbeidelse av krav til en merkeordning for
reiselivsmål og kulturaktiviteter. Dette
arbeidet støttes av Miljøverndepartementet, og reiselivsnæringen er en ivrig
bidragsyter. Standarder for universell
utforming av byggverk samt utforming
og plassering av informasjonsskilt vil
bli ferdigstilt i 2007. Standard Norge vil
bringe resultatene av dette arbeidet inn i
internasjonal standardisering.
Miljø
Internasjonalt er det i 2006 utarbeidet
en rekke standarder av betydning innenfor miljømerking og miljøkommunikasjon for virksomheters miljøarbeid.
Disse standardene er oversatt til norsk. I
tillegg er det satt i gang et arbeid internasjonalt med å utvikle miljøstyringssystemer tilpasset små og mellomstore
bedrifter. Standard Norge vil jobbe for å
sikre norsk deltakelse i dette arbeidet.
Miljødataprogrammet som gjennomføres med støtte fra SFT, er omfattende.
Spesielt interessant er det europeiske
arbeidet med utviklingen av marine
standarder i henhold til vannrammedirektivet. Norge leder dette viktige arbeidet. Resultatene vil gi norske bedrifter
et grunnlag for å oppfylle miljøkravene
satt av myndighetene.
For å eksemplifisere det brede omfanget
av arbeidet på miljøsiden kan vi også
nevne et europeisk standardiseringsarbeid innenfor kulturminnesektoren
som Standard Norge følger på vegne av
Riksantikvaren.
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Standardiseringsråd om
åpne IT-standarder
29. august 2006 holdt fornyelsesminister Heidi Grande
Røys et møte der temaet var
bruk av åpne standarder.
Standard Norge er en av
institusjonene som deltar i
Fornyings- og administrasjonsdepartementets eget
standardiseringsråd som
skal gi innspill til myndighetene om hva som finnes av
åpne dokumentformater, og
om bruken. Målet er at det
skal lages en katalog over
anbefalte åpne standarder.
Standard Norge, ved Knut
Lindelien, leder en arbeidsgruppe underlagt Standardiseringsrådet som skal
utarbeide første utgave om
åpne dokumentformater.

Internasjonal standard for
prosjektledelse?
ISO kom i 2006 med forslag
om å utarbeide en internasjonal standard for prosjektledelse; ”Guide to project
management”. Standarden
er tenkt å skulle bygge på
en eksisterende britisk
standard, BS 6079. Også
norsk interessenter har
blitt inviterte til å engasjere
seg i prosjektet. Dette kan i
tilfelle skje på flere måter:
• Deltakelse i den internasjonale standardiseringskomiteen
• Opprettelse av nasjonal
referansegruppe
• Høringsuttalelse på
forslag til standard (når
den tid kommer)

Miljøstandardisering i BAE-næringen
Standard Norge har etablert en egen
nasjonal standardiseringskomité innenfor miljø i bygg og anlegg. Komiteen
følger opp internasjonal standardisering
og utvikler nasjonale standarder. I CEN
har to nye tekniske komiteer startet sitt
arbeid; CEN/TC 350 Sustainable building
og CEN/TC351 Construction Products
- Assessment of release of dangerous
substances. Arbeidet her forventes å få
stor betydning for norsk BAE-næring,
som er storforbruker av energi og råvarer og en betydelig avfallsprodusent.
BAE-næringen og myndighetene har
gjennom mange år brukt store ressurser
på å utvikle ny teknologi samt systemer
og metoder for å redusere den samlede
miljøbelastningen fra næringen. Mye av
dette er nå modent for standardisering,
og det er avgjørende for norsk BAE-næring at det utviklingsarbeidet som har
foregått i Norge, i størst mulig grad blir
en del av de internasjonale standardene
som er under utvikling. Standard Norges innsats på dette området ble kraftig
intensivert i 2006, og det er blitt etablert
et samarbeid med Statens bygningstekniske etat og Husbanken.
Nasjonalt har arbeidet i 2006 vært konsentrert om to prosjekter; én ny nasjonal
standard for Miljøoppfølgingsplan (MOP)
og én ny del av NS 3420 som skal omfatte miljøsanering, demontering, riving
og hulltaking.
Aluminium og magnesium
Standard Norge leder to internasjonale
og to europeiske standardiseringssekretariater innenfor aluminium og
magnesium. Norge har dermed en sterk
posisjon nå det gjelder standardisering
på lettmetallsiden. Arbeidet som Standard Norge koordinerer, er basert på
engasjement fra forskning, undervisning
og næringsliv. Norsk Hydro og Elkem
er sentrale aktører både nasjonalt og
internasjonalt.
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Nytteverdien for norsk næringslivet er
å kunne påvirke kvalitet samt å utvikle ulike prøvingsmetoder. Arbeidet er
viktig for at norske aktører gjennom
internasjonale standarder skal kunne
konkurrere på internasjonale vilkår ved
at samme krav til kvalitet og sikkerhet
legges til grunn.
På området magnesium arbeides det
nå med en koordinering av arbeidet i
CEN og ISO samt med en felles terminologibase for hele lettmetallindustrien.
ISO-arbeidet har ført til utvikling av nye
legeringstyper og har vært viktig for
norsk industri nasjonalt og internasjonalt. Standard Norge har hittil mottatt
liten støtte fra industrien til dette arbeidet.
Plast
På initiativ fra plastrørbransjen etablerte Standard Norge i 2006 en nasjonal
arbeidsgruppe for plastsveising. Målet
er å utarbeide en nasjonal standard for
utdanning og sertifisering av operatører
for sveising av rør og rørdeler av polyetylen (PE). Dette gjelder trykkrør for gass
og væske. Representanter for plastrørbransjen har vært ivrige deltakere
i arbeidet. Om bransjen ønsker det, vil
standarder for andre plastmaterialer og
bruksområder bli utarbeidet.
Både nasjonalt og internasjonalt har
bransjen manglet en standard for sertifisering av sveiseoperatører på plast.
Denne nye standarden ses derfor på
som et svært viktig og nyttig verktøy
for både rørprodusenter, leverandører,
sveisebedrifter, entreprenører og eiere
av ledningsnett. Standarden vil være
et godt grunnlag for å utvikle en tilvarende europeisk standard på initiativ fra
bransjen og Standard Norge. Resultatet
av dette arbeidet vil ha stor nytteverdi
for norsk næringsliv og bidrar til å sikre
private og kommunale rørledningsnett.

Stål
Arbeidet innenfor stål har omfattet revisjoner av de europeiske produktstandardene for konstruksjonsstål for hule profiler. Standardene for konstruksjonsstål
er blant de viktigste for norsk mekanisk
industri. Vesentlig er også standarden
med generelle tekniske leveringsbetingelser for stålprodukter, som ble utgitt i
2006, og standarden med definisjoner av
stålprodukter. Stålbransjen representert
ved produsenter, grossister og brukere
deltar aktivt i arbeidet.
For å informere bransjen om bruk og
nytteverdi av standarder arrangerer
Standard Norge kurs i den nye europeiske utførelsesstandarden for stålkonstruksjoner der de nye konstruksjonsstålstandardene blir vektlagt.
Emballasje
I regi av CEN utvikles standarder for
emballasje, uavhengig av hva den skal
bruks til, hvilke materialer som brukes,
eller type produksjonsteknologi. Komiteen har blant annet utarbeidet seks
standarder med mandat fra EU-kommisjonen som supplement til EUs direktiv
om emballasje og emballasjeavfall. Nye
arbeidsområder for komiteen er standarder for hygiene ved produksjon av
næringsmiddelemballasje og standarder
knyttet til universell utforming, f.eks.
merking for synshemmede og åpne/lukkemekanismer for personer med
nedsatt bevegelighet i armer/hender.
Nasjonalt har vi opprettet en egen referansekomité som følger arbeidet. Her
er bransjen representert gjennom blant
annet produsenter av emballasje og
næringsmidler (brukere av emballasje),
bransjeforeninger, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter. Fire medlemmer deltar også aktivt i det europeiske
arbeidet.
Trykkpåkjent utstyr
Trykkpåkjent utstyr finnes innenfor store

deler av industrien. Det finnes innenfor
olje og gass, kjemisk og farmasøytisk
industri samt innenfor nærings- og
nytelsesmiddelindustrien, papir og treforedlingsindustrien og verkstedsindustrien. I tillegg brukes trykkpåkjent utstyr
i helseforetakene. Det er utarbeidet en
forskrift om trykkpåkjent utstyr som
forener lovgivningen i EØS-området. For
at man skal kunne oppfylle forskriftens
grunnleggende sikkerhetskrav, benyttes
harmoniserte standarder. Totalt finnes
det ca. 700 harmoniserte standarder
(fastsatt eller under utvikling) på området.

Ny oppdatert ATEX-CD
Standard Norge og NEK har
i samarbeid med Pronorm
utgitt alle relevante ATEXdokumenter på en ny,
oppdatert og brukervennlig
CD. CDen er beregnet for all
industri som enten fremstiller produkter eller utstyr
for bruk i eksplosjonsfarlige
områder, eller som gjennom sin virksomhet har
eksplosjonsfarlige områder.
CDen inneholder tre deler;
en generell del, en elektrisk
del og en ikke-elektrisk del.

Dette standardiseringsarbeidet er i stor
grad myndighetsavhengig. Myndighetene legger vekt på utvikling og bruk av
standarder framfor detaljkrav i forskriftene. Standard Norge medvirker i betydelig grad for å posisjonere og ivareta
næringslivets interesser på området.
For bedre å kunne utnytte de tilgjengelige nasjonale ressursene ble det i siste
halvår av 2006 foreslått å slå sammen
den nasjonale komiteen for trykkpåkjent
utstyr med tilsvarene komité innenfor
petroleumsindustrien.
Sveising og ikke-destruktiv prøving
Sveising er en fundamental prosess for
norsk teknologiindustri. Standardisering
er av avgjørende betydning for å sikre
riktig kvalitet på utført arbeid, samt for
å ivareta like konkurransemessige vilkår
nasjonalt og internasjonalt. Nytteverdien
for næringslivet er betydelig, men det er
kun de store virksomhetene som prioriterer å bruke økonomiske ressurser
på dette arbeidet. For å sikre at norske interesser og synspunkter ivaretas,
spesielt relatert til små og mellomstore
bedrifter, er Standard Norges engasjement av stor betydning.
Flere grunnleggende standarder relatert til sveist produksjon er oversatt
til norsk i 2006. Dette har vi gjort for
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Hederspris til norsk komitéleder
Under GI Nordens møte i
Helsingfors 2. – 4. oktober
2006 ble Olaf Østensen,
Statens kartverk, tildelt
GI Nordens hederspris.
Hedersprisen deles ut som
en anerkjennelse av særlig
innsats for å fremme geografisk informasjon innenfor
området som er dekket av
GI Nordens formålsparagraf. Olaf Østensen fikk
prisen for sin fremragende
innsats i internasjonal
standardisering som leder
av ISO/TC 211 Geographic
information/Geomatics.

å sikre forståelse og tilgjengelighet,
samt bidra til sikkerhet rundt bruken
av standardene. Standard Norge har
vært med på å utvikle tilleggsprodukter
i form av standardsamlinger i papir- og
CD-format. Industrien er meget positiv
til denne typen produkter, fordi de har
gjort standardene lettere tilgjengelig for
brukerne. En veiledning til standarden
NS 477 Sveiseinspeksjon ble ferdigstilt
i 2006. Flere veiledninger til de mest
sentrale standardene har i tillegg vært
under utarbeidelse i 2006 og forventes
ferdigstilt i begynnelsen av 2007.
Skip og marineteknologi
Standard Norge har vært sterkt engasjert i utviklingen av standarder som
understøtter Fritidsbåtforskriften, for
i størst mulig grad å minske risikoen
ved bruk av fritidsbåter under norske
klimatiske forhold. Samfunnsnytten av
det arbeidet som pågår, er viktig sett i
sammenheng med tap av menneskeliv
relatert til båtbruk. På grunn av manglende bevilgninger har det imidlertid
vært begrenset norsk engasjementet i
ISO/TC 188 Small craft i 2006.
Det er under utvikling en ny standard for
utvikling og bruk av programmerbare
elektroniske systemer for marine applikasjoner. Før et skip kan legge til i fremmed havn, er det nødvendig å utveksle
et betydelig antall dokumenter mellom
blant annet skip og havnemyndigheter.
En undersøkelse gjort ved 15 europeiske
havner viser at så mye som ca. 25 dokumenter må sendes fra skipet.
Marintech i Trondheim har tatt tak i
denne problemstillingen, og Norge leder
nå et internasjonalt sekretariat på området. På sikt er det et ønske om at dette
arbeidet blir tilpasset føringer i regjeringens kommende nasjonale maritime
strategi.
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Maskiner og maskinsikkerhet
Maskindirektivet ivaretas gjennom forskrift om maskiner. Formålet er å sikre
seg mot skade på liv, helse og eiendom.
Europeiske og internasjonale standarder
for maskinsikkerhet blir meget viktige
i framtiden, og det er viktig for Norge å
posisjonere seg og delta i den internasjonale utviklingen. 2005-versjonen av
maskindirektivet ble godkjent av EUkommisjonen i mai 2006. Direktivet vil
tre i kraft i Norge i 2009.
Felles CEN- og ISO-standarder for
maskinsikkerhet blir meget viktig for
framtiden. Stor grad av konsensus her
vil utvilsomt ha betydning for fri flyt av
varer, deres kvalitet og sikkerhet. Karakteristisk for området er at spesielt
Tyskland, Frankrike og Storbritannia er
de landene som engasjerer seg sterkest.
Kraner og løfteutstyr
Norge leder sekretariatet til en europeisk arbeidsgruppe for offshore-kraner
for generell bruk. Standarden som er
utviklet, blir i særlig grad benyttet av
de som leverer kraner til Nordsjøen.
NORSOK-standard R 003 Sikker bruk
av løfteutstyr, er blitt en suksess og et
viktig bidrag for å heve sikkerheten på
sokkelen. Basert på R 003 har NORSOK
tatt initiativ til å utarbeide en tilsvarende
standard, R 005, for å dekke sikkerheten
på petroleumsindustriens landanlegg
i henhold til Petroleumstilsynets
krav. Standarden forventes ferdig
utviklet i løpet av første halvår
2007.
Eksplosjonsfarlige områder
ATEX-direktivet omfatter utstyr
i eks-plosjonsfarlige atmosfærer. Det felles europeiske
arbeidet følges av en nasjonal
komité for ikke-elektrisk utstyr
i eksplosjonsfarlige områder.
Komiteen er bredt sammensatt
av representanter for myndig-

heter, tilsynsorgan samt utviklings- og
forskningsmiljøer. Norsk industri deltar
aktivt i standardiseringsarbeidet for
blant annet å kunne tilpasse egne produkter til direktivet. Som markedsledere
internasjonalt er det viktig for industrien
å utvikle og bygge etter nye standarder.
Krav fra markedet bidrar til at Standard
Norge må følge arbeidet internasjonalt,
ettersom dette området kontinuerlig
utvikler seg mot nye bransjer knyttet til
for eksempel trebearbeiding, bergverk
og næringsmidler. I det europeiske arbeidet er det opprettet fem arbeidsgrupper, og Norge er representert i samtlige.
Arbeidsoppgavene har kobling til tilsvarende oppgaver innenfor det elektrotekniske området. Standard Norge er derfor
i nær dialog med Norsk Elektroteknisk
Komite (NEK), som også har en referansekomité på dette området.
Standard Norge var i 2006 med på å utgi
en revidert CD-ROM med standarder,
normer, guider og direktiv på ATEXområdet. Dette har vist seg å være et
hensiktsmessig verktøy for brukerne
som på en enkel måte kan skaffe seg
en samling av relevante dokumenter. I
samarbeid med NEK ble det arrangert
et kurs om hvordan man ved hjelp av
harmoniserte normer og standarder kan
oppfylle ATEX-regelverkets krav.
Arbeidsmiljø
Standard Norge har i 2006
foretatt en kartlegging av
standarder relatert til arbeidsmiljø, som viser at
de fleste standarder er relatert til
områdene fysisk
arbeidsmiljø, maskiner og anleggsvirksomhet. Det
finnes i mindre grad
standarder knyttet
til kjemisk og biologisk helsefare og

organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Standard Norge har sett på muligheten for å utarbeide en Norsk Standard
for bedriftshelsetjenester og en for
psykososialt arbeidsmiljø. Fagmiljøer på
området har uttrykt et klart behov for
dette. I 2007 vil det bli vurdert å opprette
et eget standardiseringssekretariat for
arbeidsmiljø. Det skal fungere som et
ressurssenter for næringsliv og offentlig
sektor.
Næringslivsledere er opptatt av standardisering
35 prosent av norske
næringslivsledere sier at
engasjement i nasjonal eller
internasjonal standardisering er prioritert i bedriften.
Av de større bedriftene er
det 57 prosent som sier
dette. Det viste en undersøkelse basert på intervju
med 600 næringslivsledere.
Undersøkelsen ble gjennomført av Synovate MMI i
2006 på oppdrag fra Standard Norge. Resultatene ble
presentert i forbindelse med
verdens standardiseringsdag 14. oktober.

Akustikk, støy og vibrasjoner
Implementering av ulike miljødirektiver
for støy og vibrasjoner i Norge har gitt et
sterkt behov for norsk oppfølging og deltakelse i globalt og europeisk standardiseringsarbeid. Direktivene viser til felles
europeiske standarder som har stor
betydning for hva grenseverdiene for
støy og vibrasjoner betyr i praksis. Det
er bred norsk deltakelse fra næringslivet og myndighetene både nasjonalt og
internasjonalt.
Krav i Teknisk forskrift (TEK 1997) samt
harmonisering av veiledning og tilhørende standard, NS 8175, førte til igansetting av et nasjonalt arbeid med en
målemetode for støy fra veitrafikk. Et
nytt forslag til Norsk Standard, NS 81741, ble sendt ut på høring i 2006. Arbeidet
med en tilsvarende forenklet målemetode startet i desember.
Implementeringen av EUs direktiv med
grenseverdier for støy i arbeidsmiljø
førte til utgivelse av to nye Norsk Standard med målemetoder, én forenklet
og én teknisk (NS 4815-1 og -2). Disse
standardene baserer seg på felles nordisk arbeid ledet av Norge.
En ny metode for områdemålinger blant
annet for utarbeidelse av støykotekart på
arbeidsplasser, NS 4814, er under arbeid.
Standarden er ment brukt både offshore
og på land for kontroll av kravene i den
reviderte forskriften for arbeidsmiljø.
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Revisjon av tilsvarende internasjonal
standard for støy i arbeidsmiljø, ISO
9612, med norsk leder og sekretariat, er
kommet til høringsstadiet. Aktiv deltakelse fra 13 medlemsland og finansiell
støtte fra Oljeindustriens Landsforening
(OLF) har gjort god framdrift mulig.

Fornyingspolitikk og IKTmeldingen
Soria Moria-erklæringen
har en ambisjon om å
gjøre Norge til en ledende
kunnskapsnasjon som ligger i front når det gjelder
anvendelse av IKT. Det
framhevet statssekretær
Wenche Lyngholm i Fornyings- og administrasjonsdepartementet i sitt innlegg på
Symposiet eLandet Norge
31. oktober 2006. Symposiet
arrangeres årlig av eforum i
Standard Norge.
Lyngholm framhevet blant
annet at det er et klart
behov for økt samhandling
på tvers av sektorgrenser og
forvaltningsnivå i offentlig sektor. For å realisere
samhandling er det viktig
å jobbe for å øke bruken av
åpne standarder. Bruk av
spesielle tekstbehandlingssystem, nettlesere og epost-lesere skal ikke være
avgjørende for tilgangen til
offentlige tjenester, påpekte
statssekretæren.

Ergonomi og personlig verneutstyr
Flere av standardene innenfor ergonomi
har stor betydning for norsk næringsliv,
blant annet NS-EN 614-1 Maskinsikkerhet - Ergonomiske prinsipper for
konstruksjon. Den er viktig for utforming av maskinarbeidsplasser i norske
produksjonsbedrifter og for å redusere
sykefravær som følge av muskel- og
skjelettplager.
I 2006 gjennomførte Standard Norge to
seminarer om utvalgte ergonomistandarder. Seminarene ble gjennomført
i tett samarbeid med Direktoratet for
Arbeidstilsynet og Statoil. Deltakelsen
fra næringslivet var bred, og Standard
Norge har i ettertid fått flere henvendelser med ønsker om nye kurs flere steder
i landet.
På området åndedrettsvern har Standard Norge i 2006 hatt flere møter med
blant annet Statoil. Norske aktører jobber nå aktivt
internasjonalt
for å skape
forståelse i
CEN for viktigheten av å
utvikle standarder for åndedrettsvern
innenfor det
profesjonelle
miljøet (under
400 meters
dyp).
Seks av deltakerne i den norske referansekomiteen

36

for verneutstyr er nominert som eksperter til arbeidsgrupper i CEN/TC 162.
Komiteen utvikler standarder for krav
til personlig verneutstyr. Standardene
utarbeides med mandat fra EU/EFTA og
kan brukes som grunnlag for å vise at
vernetøy oppfyller kravene i direktivet
om personlig verneutstyr. Av de standardene som ble ferdigstilt i 2006, er
standardene i NS-EN ISO 12402-serien
særlig viktige, ettersom disse omhandler krav til redningsvester til fritidsbruk,
båtpassasjerer og arbeidstakere til sjøs.
Det er flere norske produsenter og prøvingsinstitusjoner for redningsvester og
norske eksperter som har deltatt aktivt i
arbeidet med standardene.
Tilkomstteknikk
Fallsikring og tilkomstteknikk er et voksende område nasjonalt og internasjonalt, med økt fokus fra myndighetene.
Derfor er standardisering innenfor dette
området viktig for å kunne redusere
ulykkesrisiko både offshore og på land.
Standard Norge arrangerte i samarbeid
med Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk, SOFT, et internasjonalt møte
i Norge i 2006. SOFT består hovedsaklig av bedrifter som anvender tau som
tilkomstmiddel for å utøve reparasjoner,
sveising og liknende på installasjoner i
Nordsjøen og på land. SOFT har i 2006
revidert sine bransjestandarder for
tilkomstteknikk. Standard Norge har
bistått i arbeidet, og vil bidra til at disse
bransjestandardene tilpasses og utgis
som Norsk Standard. Flere ressurspersoner ønsker nå å delta i internasjonalt
standardiseringsarbeid, og Standard
Norge ser derfor muligheten for økt
engasjement på området i 2007.
Petroleum
Standard Norge har også i 2006 utført
betydelige sekretariats- og prosjektlederfunksjoner for å understøtte og
koordinere standardiseringsaktivitetene
innenfor petroleum. En vesentlig del av

arbeidet er knyttet til utvikling av nye
standarder, informasjon om standarder
som er på høring, og behandling av høringskommentarer og norsk stemmegivning. Hovedarenaen for arbeidet er ISOs
tekniske komité ISO/TC 67 Materials,
equipment and offshore structures for
petroleum, petrochemical and natural
gas industries. Komiteen, med underkomiteer og arbeidsgrupper, omfatter mer
enn 1 000 eksperter fra over 50 nasjoner.
Den har siden 1989 vært ansvarlig for
utarbeidelsen av over 120 internasjonale
standarder.
Eksperter fra den norske petroleumsindustrien er viktige bidragsytere i den internasjonale standardiseringen. Målet er
at internasjonale standarder skal dekke
næringens behov, og dermed redusere
behovet for nasjonale standarder og
bransjestandarder. Felles internasjonale
standarder vil gi positive økonomiske
effekter ved anskaffelser til virksomheten på norsk kontinentalsokkel, og gi
økte muligheter for norske leveranser til
oppdragsgivere utenfor Norge.
Også i 2006 har norske representanter
hatt sentrale oppgaver knyttet til utvikling av nye internasjonale standarder
og revisjon av eksisterende petroleumsstandarder. Antall norske deltakere i det
internasjonale standardiseringsarbeidet
er om lag som foregående år. Det er
fortsatt norsk leder i én av underkomiteene (ISO/TC 67/SC 3) og i åtte av
arbeidsgruppene. En ny arbeidsgruppe
for kondensert naturgass ble opprettet
i 2006, og denne har norsk deltakelse.
Norske representanter har hatt lederoppgaver eller andre sentrale oppgaver
i forbindelse med 10 av de 18 standardene som er utgitt i 2006.

dørbedrifter. Området er etter hvert godt
dekket av internasjonale standarder,
men det er fortsatt et behov for komplettering innenfor delområder. Standarder for boring og brønnkomplettering er
et annet område der det ble ferdigstilt
viktige standarder i 2006, og hvor norske
representanter har vært aktivt med.
Arbeidet med utvikling av standard for
Production Assurance and Reliability
Management er videreført, og standard
for Collection and exhange of Reliability
and Maintenance Data for equipment er
utgitt i 2006. Begge aktivitetene ledes
av norske aktører. Norsk kompetanse
og norske bransjestandarder (NORSOK)
danner grunnlaget for det internasjonale
arbeidet.
Prosessen for å identifisere og formidle
flere tilsvarende prosjektforslag som vil
bidra til internasjonalisering av norske
bransjestandarder, har fortsatt også i
2006. Vi forventer at dette kan representere et betydelig arbeid med tilsvarende
muligheter for internasjonal påvirkning
og innflytelse.
En norsk bransjestandard for kompakte
rørflenser, NORSOK L-005 Compact
Flanged Connections, er foreslått benyttet som basis for et nytt standardiseringsprosjekt i ISO. Den norske standarden ble revidert i 2006. Standard Norge
har i tillegg sendt forslag om ytterligere
fire ISO-prosjekter, hvorav tre gjelder
undervannsproduksjonssystemer.

Standardisering knyttet til undervannsanlegg har også i 2006 fått spesielt stort
fokus. Dette området er særlig viktig for
norske utbyggingsprosjekter og leveran-
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Norsk Standard for
coaching
Coaching er et fagområde i
sterk utvikling, og antall aktører er økende. I 2006 startet Standard Norge et nytt
standardiseringsprosjekt
for å utvikle en standard
som underlag for begrepsavklaring og sertifisering av
personell på området. Målet
med standarden er å heve
kvaliteten på tjenestene,
styrke bransjens omdømme
og bidra til større åpenhet
rundt innholdet i tjenestene.
Målet er å ha standarden
ferdig i løpet av 2007.

Standard Norges styre og representantskap
Styret i 2006:
Styreleder
Thor Håkstad
Nestleder
Adm. direktør Sverre A. Larssen,
Byggenæringens Landsforening

”Standardisering - stor
verdi for mindre bedrifter”
Standard Norge i samarbeid med NEK og Post- og
teletilsynet arrangerte for
andre gang en konferanse
i forbindelse med Verdens
standardiseringsdag. Dagen
var viet små og mellomstore
bedrifters nytte av standarder og standardisering.
Mer enn 95 % av alle bedrifter i verden er små eller
mellomstore, og de bidrar
til en betydelig del av den
totale verdiskapingen i samfunnet. Felles standarder i
form av for eksempel regler,
rutiner og retningslinjer
er av stor betydning for at
disse bedriftene skal kunne
drive effektivt og sikkert.
Ved å delta i internasjonalt
standardiseringsarbeid kan
norske bedrifter få gjennomslag for egne løsninger
og sikre seg internasjonal
markedsadgang.

Styremedlemmer
Divisjonsdirektør Siri Bjerke,
Innovasjon Norge
Direktør Tor R. Skjærpe,
Petoro AS
Siv. ingeniør Jan-Erik Erichsen
Direktør Ingrid Bjotveit,
Statens forurensningstilsyn
LO-sekretær Trine Lise Sundnes,
Landsorganisasjonen i Norge (til 4. mai)
Adm. direktør Nina Torp Høisæter,
Norlandia Omsorg AS (fra 4. mai)
Prosjektleder Guri Kjørven,
ansattes representant
Siv. ingeniør Merete Holmen Murvold,
ansattes representant
Vararepresentanter
Avd. direktør Torill Tandberg,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap
Controller Ragnhild Gjervold,
Nera SatCom AS (til 4. mai)
Adm. direktør Erik Lund-Isaksen,
Forbrukerrådet (fra 4. mai)
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Representantskapets ledelse i
2006:
Ordfører
Direktør Tor Espedal,
Tor Espedal Consultants (til 4. mai)
Rådgiver Per Kragseth (fra 4. mai)
Varaordfører
Adm. direktør Henry Nygård

Valgkomiteen i 2006:
Direktør Per A. Syrrist, Peterson AS
Direktør Olav Berge,
Statens bygningstekniske etat
Konsulent Karl Nysterud

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 direktiv er
ivaretatt

CEN

Comité Européen de Normalisation/European Committe for Standardization

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen

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 standardiseringsorganisasjonen på elektroområdet

DIS

Draft International standard

Forslag til en internasjonal standard

EN

Européen Norm/European Standard

Felles europeisk standard

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Europeisk standardiseringsorganisasjon på teleområdet

IEC

International Electrotechnical Commission

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen på elektroområdet

INSTA

Internordisk standardiseringssamarbeid

Forum for nordisk standardisringssamarbeid

ISO

International Organization for Standardization

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen

ITU

International Telecommunication Union

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen 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

Pris til standardiseringsdeltaker
Styret i ITS Norway har gitt
Trond Foss ITS-prisen 2006
for hans arbeid med internasjonal standardisering
av elektronisk betaling og
billettering. Trond Foss er
forskningsleder ved Sintef
Teknologi og Samfunn og er
Standard Norges representant i ISO-komiteen TC
204 Intelligent transport
systems og CENs TC 278
Road transport and traffic
telematics.

Bildereferanser:
5

NWIP

Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

prEN

Forslag til europeisk standard

prNS

Forslag til Norsk Standard

PT

Post- og teletilsynet

SC

Sub Committee

SN

Standard Norge

SN/K

Nasjonal standardiseringskomité

TC

Technical Committee

Teknisk komité

WG

Working Group

Arbeidsgruppe

8
13
23
27
36

Underkomité til en teknisk komité

Entreprenørforeningen 		
- Bygg og Anlegg
Entreprenørforeningen 		
- Bygg og Anlegg
Vägverket, Sverige
Skanska Norge
Eksportutvalget for fisk
Fornyings- og admini-		
strasjonsdepartementet/
Thomas Bjørnflaten

Referansene er gitt til sidenummer, og gjelder de små
bildene i margen.
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