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3 Presentasjon av Standard Norge - per august 2015

Vi setter standarden



245
komiteer hvor Norge
deltar i CEN og ISO

1 200
nye Norsk 

Standard årlig

2 025
norske eksperter 

som deltar

1 150
standarder lagd
nasjonalt i Norge

16 000
gyldige Norsk Standard

189 000
produkter tilgjengelig på

www.standard.no

66
komiteer og arbeidsgrupper

Norge leder

Mange standarder og mange mennesker 

17 200
gyldige standarder og

tilsvarende dokumenter
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Regulering av vår rolle (1)

• Tilknyttet Nærings- og 

fiskeridepartementet

•Omtalt i Statsbudsjettet og i 

flere stortingsmeldinger

• St. prp. Nr 106 (1989-90) 

Om standardisering, 

prøving, sertifisering og 

akkreditering i Norge 

• «EØS-høringsloven» av 15. 

aug. 2014 (forordningen om 

europeisk standardisering)

Presentasjon av Standard Norge - per august 2015
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Regulering av vår rolle (2)

•Brev fra NFD, Orientering om Standard Norges 
rolle, 2015-02-13

•Hovedpunkter
−Standard Norge er den eneste organisasjonen som 
kan utarbeide og fastsette Norsk Standard

−Standard Norge har status som nasjonal 
standardiseringsorganisasjon i Norge, jamfør artikkel 2 
punkt 10 i forordningen

−NFD gir tilskudd til Standard Norge som skal benyttes 
til å ivareta norske samfunns- og næringslivsinteresser 
og å følge opp norske forpliktelser i internasjonale 
avtaler

Presentasjon av Standard Norge - per august 2015
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Hva er en reisekjede og hvor er 
standardene som hører til?

• Informasjon – WCAG 1.0 og 2.0, ATAG etc., 

•Reise til/fra holdeplass, stasjon etc. - standard for 

uteområder NS 11005:2011, samt NS 11001:2009, del 

1 universell utforming av byggverk

•Holdeplass, terminal, stasjon, flyplass - NS 11001 del 

1, NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål etc. 

•Billettering etc. - standard for selvbetjeningsautomater 

må utvikles, noe finnes for enkelte typer automater.

• Transportmiddel – vurderer eksisterende standarder 

for tog, buss, fly og passasjerskip/ferger

Standard Norge - presentasjons norsk
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Målsetting for prosjektet

•Bidra til en helhetlig prosess for universell utforming 
i reisekjeden ved å bruke standardisering som 
verktøy

•Prosjektet er delt i tre faser:
• Utredning om status for standardiseringsarbeid 

internasjonalt og nasjonalt som er relevant for 
reisekjeden

• Utarbeide en elektronisk veiledninger for bestillere og 
leverandører på transportområdet, 
interesseorganisasjoner og andre interesserte

• Utarbeide nasjonal overordnet standard som dekker 
områder som ikke er dekket i dag
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Standarder som verktøy for 
universell utforming 

• Det er viktig at man legger inn krav om universell 

utforming ved utformingen av standarder som vil bli brukt 

av planleggerne i deres spesifikasjoner

•Omvendt vil mangel på slike krav føre til utilfredsstillende 

og utilgjengelige løsninger som man vil måtte 

kompensere for ved langt mer kostnadskrevende 

ombygginger og spesialløsninger

Vanlige 

produkter

GAP

Brukerens evne 

til å nyttiggjøre 

seg vanlige 

produkter

Tekniske 

hjelpemidler

Universell 

utforming
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Kommende standarder innen 
persontransport og universell 
utforming

•Universell utforming -

Persontransport (SN/K 556)

−prNS 11031 Utforming av busser

−prNS 11032 Passasjerrettigheter

−prNS 11033 Transporttjenester

Standard Norge - presentasjons norsk
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Takk for oppmerksomheten!

•www.reisekjeden.no

•www.standard.no

•rbr@standard.no

Standard Norge

mailto:rbr@standard.no

