


Velkommen som medlemDansk Standard er Danmarks officielle 
standardiseringsorganisation

� 220 medarbejdere
� Grundlagt i 1926
� En erhvervsdrivende fond
� Mere end 220 S-udvalg
� Flere end 1900 eksperter





Standardiseringsorganisationer
globalt og europæisk

Europa Globalt Arbejdsemner

CEN ISO Konstruktion, mekanik, 
kvalitet og ledelse

CENELEC IEC Elektroteknik

ETSI ITU Telekommunikation



Hvordan hænger S-udvalg sammen med 
omverdenen?

S-udvalg

og S-udvalg i andre lande
er forbundet i samme netværk
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Hvor sker arbejdet?

�Working Groups - WG
� Joint Working Group - JWG
� Project Teams - PT
� Ad hoc Groups - AhG
�Maintenance Teams - MT
� Validation Teams - VT� Validation Teams - VT



IEC struktur kontra DS

� Standardization Management 
Board

� Technical Committee (TC)
� Sub Committee (SC)

� Specifikke sager direkte til S-udvalg 
samt DS strategi – (SMB Forum)

� S-udvalg
� Evt. underudvalg under S-udvalg� Sub Committee (SC)

� Working Group
� Maintenance Team

� Evt. underudvalg under S-udvalg
� Dansk ekspert (ref. til S-udvalg)
� Dansk ekspert (ref. til S-udvalg)



• EU ( EU Kommissionen)

• Medlemmer af IEC og CENELEC

• Det danske samfund

Hvem starter arbejdet?

– Myndigheder

– Arbejdsmarkedets parter

– Organisationer

– Virksomheder

– Enkeltpersoner

– S-udvalg



Hvad er medlemmernes rolle i international 
standardisering?

� At bidrage med input og viden på TC møder

� At repræsentere den danske konsensusholdning på TC møder

� At bidrage med viden, input og holdninger (= indflydelse) på WG møder

� At give tilbagemeldinger til respektive S-udvalg fra de internationale og 

europæiske møder



Hvad er Dansk Standards rolle i S-udvalget?

� At rådgive om standardiseringsprocessen

� At skabe overblik over alle relevante dokumenter og standarder

� At give udvalget adgang til at deltage i alle relevante arbejdsgrupper

� At facilitere S-udvalgsmøder og udarbejde dagsordener og referater

� At skabe grundlaget for indflydelse, viden og netværk

� At sikre, at de danske kommentarer og afgivne stemmer bliver afgivet

Dansk Standard repræsenterer Danmark i en række rådgivende fora i de 
internationale og europæiske standardiseringsorganisationer.



Hvad er TC’ernes og WG’ernes rolle?

TC (Teknisk Komité)

�At styre og drive standardiseringsarbejdet

�Udarbejde og udvikle scope og strategi for TC’en

�Administrere afstemninger for standardforslag�Administrere afstemninger for standardforslag

�Beslutninger om tidsfrister, nye arbejdsemner, revision etc.

WG (Arbejdsgruppe)

�At skrive og udarbejde standarder

�At rådgive TC’en inden for WG’s scope



Vejen til en International Standard (IS)

PWI NWIP CD CDV FDIS

PWI Preliminary Work Item
NWIP New Work Item Proposal (3 mdr.)
CD Committee Draft (2, 3 eller 4 mdr.)
CDV Committee Draft for Vote (3 mdr.)
FDIS Final Draft International Standard (2 mdr.)

Stability date……



Medlemmer i S-503 - Informationsstrukturering, 
dokumentation og grafiske symboler

Henrik Balslev, Systems Engineering Denmark (formand)
Carsten Hvid, MAN Turbo & Diesel
Gunnar Friborg, Bips
Kirsten Holst, PC Schematic
Jørgen Aagaard, COWI Jørgen Aagaard, COWI 
Michael Mahler, IGE+XAO
Kim Fabricius, EPLAN Nordic 
Sven Ring, Vestas 
Karl-Anker Thorn, Dansk Standard
Peter Damgaard, Dansk Standard (sekretær)



Standarder skabes gennem 
samarbejde.

Men du bestemmer selv dit 
ressourceforbrug!

� Jeg vil kun se hvad der sker

� Jeg vil deltage i DS-møder

� Jeg vil kommentere fra min stol

� Jeg vil deltage i TC-møder

� Jeg vil deltage aktivt når teksten 
skrives



Dansk deltagelse i det internationale 
arbejde under S-503

� MT62023 - Strukturering af teknisk information og dokumentation
� MT62027 - Udarbejdelse af objektlister inklusive styklister
� MT61082 - Udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug (arbejde 
pågår)

� MT61175 - Industrielle systemer, anlæg og udstyr og industrielle 
produkter, udpegning af signaler - Del 1: Grundlæggende regler 
(arbejde pågår)

� MT61355 - Klassifikation og betegnelse af dokumenter for � MT61355 - Klassifikation og betegnelse af dokumenter for 
fabriksanlæg, anlæg og udstyr - Del 1: Regler og klassifikationstabeller

� PT62569 - Generisk specifikation af produktinformation - Del 1: 
Principper og metoder

� MT81346 - Industrianlæg, installationer og udstyr samt 
industriprodukter - Principper for strukturer og referencebetegnelser 
(arbejde pågår)

� MT82079 - Udarbejdelse af brugsanvisninger - Strukturering, indhold 
og udformning

�



Dansk indflydelse på IEC 81346-serien

� IEC 81346-1:2009: 
Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter -
Principper for strukturer og referencebetegnelser - Del 1: 
Grundlæggende regler

� Henrik Balslev har siddet i arbejdsgruppen og således været med til at 
skrive det første grundlag (CD) (pr. 2014 også Jørgen Aagaard)skrive det første grundlag (CD) (pr. 2014 også Jørgen Aagaard)

� Til CD’en - 20 sider kommentarer, 5 lande af 19 har kommenteret, 
heriblandt Danmark med 13 kommentarer. 9 blev accepteret

� Til CDV’en – 17 sider kommentarer, 6 lande har kommenteret, 
heriblandt Danmark med 10 kommentarer. 8 blev accepteret

Eksempel på kommentarer



Dansk indflydelse på IEC 81346-serien

� IEC 81346-2:2009: 
Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter -
Principper for strukturer og referencebetegnelser - Del 2: Klassifikation 
af objekter og koder for klasser

� Henrik Balslev har siddet i arbejdsgruppen og således været med til at 
skrive det første grundlagskrive det første grundlag

� Til CD’en - 8 sider kommentarer, 5 lande har kommenteret, 
heriblandt Danmark med 1 kommentar, som blev accepteret.

� Til CDV’en – 17 sider kommentarer, 6 lande har kommenteret, 
heriblandt Danmark med 18 kommentarer. 8 blev accepteret



Dansk indflydelse på IEC 81346-serien

� ISO 81346-12: 
Buildings and building services

� ISO TC 10 (Technical Product Documentation) har lead

� Henrik Balslev, Gunnar Friborg og Jørgen Aagaard sidder i 
arbejdsgruppenarbejdsgruppen

� Er på 2. CD niveau. Næste arbejdsgruppe møde i september 2014 hos 
DS i København. Stor sammenhæng med arbejdet på ISO 12006-2 
(Bygningskonstruktioner - Organisering af informationer omkring 
bygningsarbejde - Rammer for klassifikation), hvor Danmark har
formandskabet



Dansk indflydelse i det hele taget??

�Søg indflydelse 

�Få indflydelse



IEEE standarder

� IEEE Std 315-1975 (R1993)
Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams 
(Including Reference Designation Letters)

� ASME Y14.44-2008
Reference Designations for Electrical and Electronics Parts and 
Equipment



Udvalg som faglige netværk

Bredere 
fokus

Faglig debat

De ”rigtige” 
er med

Der hvor 
man mødes



Vil du blive klogere på standardisering?

� DS-universitetet er et gratis tilbud til dig – for at hjælpe dig i gang med 
udvalgsarbejdet, så du kan få mest muligt ud af din deltagelse. 

� Kurserne er opbygget som moduler, man kan tage i takt med, at 
behovet opstår.

� Introduktion til standardisering
� Regler for international/europæisk elektroteknisk standardisering IEC/CLC
� Regler for international standardisering ISO
� Regler for europæisk standardisering CEN



�Tak for opmærksomheden�Tak for opmærksomheden


