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Tenk deg en verden uten …..



Ting henger sammen – takket være standarder
- uten standarder hadde ikke vårt moderne samfunn fungert



250
komiteer hvor Norge
deltar i CEN og ISO

1 200
nye Norsk 

Standard årlig

2 700
norske eksperter 

som deltar

1 150
standarder lagd
nasjonalt i Norge

17 100
gyldige Norsk Standard

245 000
produkter tilgjengelig på

www.standard.no

68
komiteer og arbeidsgrupper

Norge leder

35 000
gyldige Norsk Standard 

og ISO-standarder

215
nasjonale komiteer

Mange standarder og mange mennesker 
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Standarder er verktøy for 

Samfunnssikkerhet Bergen

250 9686

172 148 147157 78 104

www.standard.no/baerekraft



Folk skal bo godt og trygt, 
ha tilgang til godt 
drikkevann, velfungerende 
avløp, offentlig transport og 
pålitelige energiforsyning



Samspillet mellom regelverket
og standarder er en 
forutsetning for å lykkes med 
gode og bærekraftige 
samfunn.



9

Standardisering spiller en nøkkelrolle i å skape stabil 
økonomisk vekst og velferd
Standardisering har bidratt til økningen i arbeidsproduktivitet og BNP i 
alle de nordiske landene

Samfunnssikkerhet Bergen

Standardisering er forbundet 
med så mye som 39 % av 
veksten i arbeidsproduktiviteten 
i Norden i perioden 1976-2014 

28 % av veksten i BNP i de 
nordiske landene i perioden 
1976-2014 kan knyttes til 
standardisering

39 % 28 %
I gjennomsnitt er standardi-
sering forbundet med en årlig 
vekst i arbeidsproduktivitet 
på 0,7 prosent per år 

0,7 %
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Hvorfor er standarder viktige?

Samfunnssikkerhet Bergen



Innovasjon bygger på standarder 
og spres gjennom standarder



13 Jacob Mehus, Standard Norge, 14. mai 2019

Standarder skal utvikles av
alle viktige interessegrupper i samfunnet

Åpenhet
Frivillighet
Konsensus 



Tenk deg en verden uten …..
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Vi realiserer visjoner
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