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Internasjonale standarder
For to år siden hadde Kart og Plan et temanum-
mer om standardisering, hvor det ble satt søkelys
på våre nasjonale bransjestandarder, Standarder
Geografisk informasjon. Noen kan kanskje lure
på om det ikke blir litt vel mye standardisering
når det nå igjen kommer et nummer som i sin hel-
het er viet standardisering, denne gang interna-
sjonal standardisering i regi av ISO, den interna-
sjonale standardiseringsorganisasjonen.

Svaret er at mange av de standardene som
omtales i dette temanummeret allerede er adop-
tert som europeiske standarder (EN), og også
gitt ut som norske standarder. Det er nemlig
oppnådd enighet om at ISO-standardene skal ut-
gis som EN, noe som betyr at de må implemente-
res (dvs. utgis) som norske standarder (NS) i lø-
pet av et halvt år etter utgivelsene som EN.

I henhold til EØS-regelverket må det derfor
vises til disse standardene når oppdrag over aktu-
ell beløpsgrense utlyses. Så lenge det finnes
EN-standarder som dekker et aktuelt saksom-
råde, kan det ikke vises til nasjonale standar-
der eller spesifikasjoner i oppdragsutlysinger.

Det er derfor vanskelig å undervurdere be-
tydningen av kunnskap om de nye internasjo-
nale/europeiske/norske standardene: dette er
en virkelighet alle i bransjen må ta inn over seg.
Denne virkeligheten er så kompleks at det er
stor fordel for alle i bransjen at Kart og Plan gir
en samlet oversikt over dette temaet i et num-
mer. Studer derfor innholdet nøye, og ta vare på
dette nummeret av Kart og Plan som en refe-
ranse.

Teksten ovenfor er skrevet av Sverre Steen,
gjesteredaktør for dette heftet. Tusen takk til
Sverre for den jobben han har gjort med å samle
og sette sammen heftet. Det er blitt et stort hefte.
Det inneholder ti gode og leseverdige artikler. Ni
artikler går på forskjellige tema innenfor stan-
dardisering, som historie, datamodellering, kva-
litet, metadata osv. Disse artiklene gir en god
innføring og oversikt på hvert sitt område. Den
siste artikkelen til Olav Østensen gir en oversikt
over de internasjonale standardene.

 Jeg håper du som leser finner heftet interes-
sant.

Sverre Steen og Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

1-2007 Eiendom og regulering 15.01.2007 Mars

2-2007 Geomatikk 15.03.2007 Juni




