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Kort om oss 
• Privat, uavhengig, 

medlemsorganisasjon, non-profit
• Etablert 2003, røtter til 1923
• Standarder på de fleste områder
• Medlem i CEN og ISO
• Kunnskapsbedrift med ca. 70 ansatte
• Eier og utgir Norsk Standard, 

beskyttet varemerke
• Utgir NORSOK



Tenk deg en verden …



Standarder og lovverk

Standarder

Forskrifter

Lover



Innsats på mange felt nasjonalt og internasjonalt

1 200
nye Norsk 
Standard årlig

3 350
norske eksperter deltar

1 044
standarder laget
nasjonalt i Norge

17 200
gyldige Norsk Standard

318 000
produkter tilgjengelig på
www.standard.no

80
komiteer og arbeidsgrupper
ledet av Norge

35 000
gyldige Norsk Standard 
og ISO-standarder

215
nasjonale komiteer



Komiteer med norsk 
deltakelse i ISO
(TC, SC og WG)

542

Norske sekretariat i 
ISO41

Norske deltakere i ISO og CEN1130

Norske TC/SC-
sekretariat i ISO11 Norske TC/SC-

sekretariat i CEN13

Norske sekretariat i 
CEN39

Komiteer med norsk 
deltakelse i CEN 
(TC, SC og WG)

543



Norsk Standard

• Beskyttet varemerke

• Identifiseres ved:
• Bokstaver
• Siffer

• NS - nasjonal 
• NS-EN - europeisk
• NS-EN ISO - europeisk og internasjonal
• NS-ISO - internasjonal



Hovedprinsippene for standardiseringsarbeidet
• Åpenhet

• alle kan delta: bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere

• Frivillighet
• basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter

• Konsensus
• siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger



Strategi for deltakelse
• Ved valg av strategi er det viktig å tenke 

igjennom deltakelse:
• på flere nivåer
• i prosjekter innenfor viktige områder for din 

organisasjon
• i prosjekter der dere ønsker å påvirke
• der dere ønsker kompetanseoppbygging

• Delta i en norsk komité
• Delta som internasjonal ekspert og delegat
• Nasjonale og internasjonale lederverv
• Delta i styrende og rådgivende organer

• Standard Norges styre og sektorstyrer (BAE, 
Petroleum, Helse og omsorg, IKT, fagråd 
forbruker)

• ISO Policykomiteer 
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Hvordan lages en standard (stadiumkoder)?



Proposal to start a 
new project

ISO MB consensus

YES or NO vote

ISO
International Standard

Enquiry
DIS

Approval
FDIS *

Publication

Committee
CD *

Preparatory
WD *

Proposal
NP

Committee consensus

Expert consensus
within working group

1
2
3
4
5
6

Action6 stages Shortest path

NP
Straight to 

DIS
• 12-week ballot by default
• 8-week ballot possible
• TC/SC resolution for 

revision & amendments

• 8-week ballot by default
• 12 or 16-week vote 

possible
• Can be skipped

• 8-week translation
• 12-week ballot

• Skipped by default
• Can be introduced
• 8-week ballot

Balloting time Default path

NP

WD

CD

24 months 
to reach

DIS

FDIS

12 months 
to reach

DIS

Down to 9 months

IS
Up to 36 months

IS

* OPTIONAL ISOCS Admin.Sec. Admin. (CIB)



Andre leveranser enn standarder
• Teknisk spesifikasjon (TS)
• Teknisk rapport (TR)
• Workshop-avtale (CWA/IWA)
• Guide

• Nasjonalt tillegg
• Blankett
• Norsk Spesifikasjon
• Norsk hurtigspesifikasjon
• Veiledning



CCS-komiteen
• SN/K 544 (1. møte 2011)

• 25 medlemmer
• Aker Solutions, Bellona, Christensen CCS 

Consult, DNV, Equinor, Forskningsrådet, IFE, 
IOM Law, NGI, NORCE, Oljedirektoratet, 
Sintef Energi, Sintef Tel-tek, UIO

• Støtte fra Gassnova gjennom CLIMIT-
programmet

• ISO/TC 265 (1. møte 2012)
• 21 P-medlemmer, 13 O-medlemmer
• 6 aktive arbeidsgrupper

• 20 eksperter,15 unike fra Norge



Nyttige lenker i ISO og CEN
• Liste over alle ISO-komiteer https://www.iso.org/technical-committees.html
• Liste over alle ISO-medlemmer og oversikt over hvor de har sekretariater og er P- og O-

medlemmer https://www.iso.org/members.html
• ISO Direktiver, policy-dokumenter, Code of Conduct med mer  

https://www.iso.org/resources.html
• ISO Online Browsing Platform for terminologi, alle standarder tom. punkt 3 med mer 

https://www.iso.org/obp/ui
• CEN regelverk, guider, samarbeidsavtaler 

https://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx
• Liste over alle CEN-standarder som nylig er utgitt og hva som kommer 

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:84
• Lister over alle CEN-komiteer

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:6:0::::FSP_DISB,FSP_LANG_ID:NO,25
&cs=1FD4229857763EB4F4D17B570494F26F0

https://www.iso.org/technical-committees.html
https://www.iso.org/members.html
https://www.iso.org/resources.html
https://www.iso.org/obp/ui
https://boss.cen.eu/reference%20material/RefDocs/Pages/default.aspx
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=CEN:84
https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:6:0::::FSP_DISB,FSP_LANG_ID:NO,25&cs=1FD4229857763EB4F4D17B570494F26F0


Javad Sunde Fahadi

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

Følg oss på
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