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Kort om Standard Norge

VIRKEMIDDEL GLOBAL AKTØRNON-PROFIT

STANDARDISERINGS 
PROSESS KOMITEARBEID KONSENSUSINTERESSENTER

HELHETLIG STUKTUR



En verden i endring
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Fordelene og gevinstene med standardisering overstiger kostnadene og 
gir konkurransefortrinn
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Dekker forretningsmessige behov

“De fremste fagfolkene deltar i 
standradiseringsarbeid. Vi får på den måten både 
påvirket standardene og får til internasjonal 
erfaringsoverføring.

- Jens-Henrik Neuenkirchen, Equinor

Digitalisering og transformasjon
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Skipsskrog og energibruk

“Friksjon kan utgjøre opptil 80 % av motstanden et 
skip møter for å bevege seg framover - det er 
omtrent 80 % av det totale energiforbruket.

ISO 19030 definerer en nyskapende metode for å 
måle friksjonsmotstand.

Digitalisering og transformasjon

Jotun

Photo: Jotun
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Innovasjon - automatisering av industrielle data

“Vår informasjonsteknologi gjør 
produktinformasjonen lett å spore, og den sys 
sammen på en oversiktlig måte. ISO 10303 er en 
del av forretningsideen vår og bidrar til innovasjon 
og produktutvikling.

Markedsdirektør Kjell Bengtsson,
Jotne EPM Technology AS

Digitalisering og transformasjon



Med mål om økt kundeverdi må vi selv innovere
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Kunnskap og innovasjon som grunnlag for standardiseringsarbeid

• Regelverk, forskning, innovasjon, bærekraftsmål og 
kunnskapsbasert dokumentert erfaring er grunnlag for 
nye standardiseringsarbeider nasjonalt eller internasjonalt

• Samspillet mellom regelverk og standarder er en viktig 
forutsetning for utvikling og bruk av standarder i sektoren

• Forskning og erfaring samt myndighetenes retning er 
viktige drivere for innovasjon gjennom standardisering

Standardisering

Bærekraft 
mål

Erfaring Innovasjon

ForskningRegelverk
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Etter å ha analysert innholdet i standarder, har vi laget et verktøy som 
egner seg til å utvikle og vedlikehold dem

• Vi har analysert de ulike typene innhold i 
standarder og generalisert de ulike nivåene og 
dermed egenskapene

• Analysen er verifisert av en brukerundersøkelse i 
markedet

• Med dette utgangspunktet har vi verktøy for 
utvikling av digitale standarder

• Sentrert mot setninger eller data
• Innhold inkluderes i en XML-fil Data

Setninger

Klausuler

Dokumenter
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Etter å ha analysert innholdet i standarder, har vi laget et verktøy som 
egner seg til å utvikle og vedlikehold dem

• Vi har analysert de ulike typene innhold i 
standarder og generalisert de ulike nivåene og 
dermed egenskapene

• Analysen er verifisert av en brukerundersøkelse i 
markedet

• Med dette utgangspunktet har vi verktøy for 
utvikling av digitale standarder

• Sentrert mot setninger eller data
• Innhold inkluderes i en XML-fil Data

Setninger

Klausuler

Dokumenter

Sølv
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Etter å ha analysert innholdet i standarder, har vi laget et verktøy som 
egner seg til å utvikle og vedlikehold dem

• Vi har analysert de ulike typene innhold i 
standarder og generalisert de ulike nivåene og 
dermed egenskapene

• Analysen er verifisert av en brukerundersøkelse i 
markedet

• Med dette utgangspunktet har vi verktøy for 
utvikling av digitale standarder

• Sentrert mot setninger eller data
• Innhold inkluderes i en XML-fil Data

Setninger

Klausuler

Dokumenter

Gull

Sølv
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Vi arbeider med å omdanne og bruke innholdet som maskinlesbare 
standarder

Importere og konvertere

NISO XML 
kodet

Distribuere

Word

Authoring Tool

NISO XML
template

Digitalt dokument 
med metadata

f.eks. Standard 
Online

3.part, f.eks. Noise, 
Holte, Fokus

Eksportere Bruke

f.eks. entreprenører

Avtale og samsvar
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Maskinlesbare dokumenter forenkler håndteringen av kravene og 
retningslinjene

• Maskinlesbare dokumenter gjør det mulig å 
gjenbruke samme informasjon fra ett system til et 
annet.

• Kontroll eller sjekk av dokumenters innhold kan 
gjøres av en datamaskin

• Ved å gjøre standarder maskinlesbare, er det 
enklere, raskere og tryggere å fremstille 
dokumenter med riktig innhold.

• Relevant del av en standard kan da legges direkte 
inn i f.eks et anbudsdokument. 

• Dokumentene er også maskinlesbare for neste 
bruker, f.eks en leverandør



Åpne standarder og 
innovasjon må samspille for 
at vi skal lykkes med smarte 
og bærekraftige samfunn.



Vi realiserer visjoner
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