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Tenk deg en verden uten …



Standarder er selve fundamentet vi 
bygger og utvikler samfunnet på 



Standarder bidrar 
til at vi sparer tid og 

penger, og gir 
forutsigbarhet

Effektivitet

Standarder er 
effektive verktøy 
som bidrar til en 

bærekraftig framtid

Bærekraft

Standarder åpner 
nye markeder for 

store og små 
virksomheter

Markedsadgang

Standarder er 
fundamentet for 

videre utvikling og 
innovasjon 

Innovasjon

Standard Norge



Markedet åpner seg og vi styrker konkurranseevnen:
Tre av ti virksomheter får økt markedsadgang

Forbedrer 
markedsadgangen

Forbedrer kvaliteten
på varer og tjenester

Reduserer risiko f.eks. 
knyttet til produksjonsfeil 

og ulykker

34% 32% 26%
Standard Norge



Skaper troverdighet:

Enklere å 
eksportere

Skaper tillit Reduserer 
miljøpåvirkning

Bidrar til å 
overholde regelverk

69% 85% 50% 84%

Standard Norge



Standarder er verktøy for 

Tusenvis av internasjonale 
standarder understøtter målene
Alle standardiseringsprosjekter skal 
vise til relevante bærekraftsmål

www.standard.no/baerekraft



Antonio Guterres asks at COP 26 for:
«clear standards to measure 
and analyse net-zero 
commitments from non-state 
actors»

UN Photo/Giulio d'Adamo



Europa peker på 
standarder – Green Deal
• EU-kommisjonens grønne 

vekststrategi 
• Standarder bidrar til enklere 

innføring av f.eks.
• nye alternative enerkilder
• beskyttelse og gjenoppretting av 

biologisk mangfold
• innføring av nye og intelligente 

transportsystemer
• sirkulær økonomi



Den sirkulære økonomien er avhengig av:

Standard Norge

Digitalisering – tilgjengeliggjøring av data

Kontinuerlig innovasjon og teknologiutvikling 

Velfungerende markedsmekanismer

Bærekraftige investeringer



Standard Norge

Standardiseringsarbeidet 
tar fart
To typer standarder:
• Sektorovergripende 
• Sektorspesifikke 
To standardiseringsløp:
• Kortsiktig fram mot 2030
• Langsiktig fram mot 2050

Målet: 
Et mer bærekraftig samfunn og et mer 
konkurransedyktig norsk næringsliv 



67 83 86 00 info@standard.no standard.no
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