
  

KOM GODT I GANG 
STANDARDER 

• Få adgang til mere end 1.000.000 globale publikationer med 
detaljerede dokumentoplysninger, herunder dokumentnummer, 

titel, version, kortfattet resumé, internationale ækvivalenter, 
indholdsfortegnelse og m.m. 

• Bestem dokumentstatus, inklusive ’Ny’, ’Annulleret’, ’Ækvivalens’ og 
’Ophævet’ samt ’Forslag’ 

 

 



 
2 

1: DU KAN LÅNE MANGE STANDARDER: 

Vær opmærksom på, at mange 
standarder ikke kan søges enkeltvis i 
kataloget, da kun et fåtal er 
registrerede. Benyt i stedet en af 
søgemulighederne på websiden eller 
i denne folder. 

Alle vores egne trykte standarder kan 
lånes i en måned, med mulighed for 
evt. at forny lånet. Du er velkommen til at forespørge og /eller bestille standarder via 
f.eks. mail, men det kræver dog at du allerede er oprettet som låner på biblioteket. 

Andre standarder kan downloades i .pdf-format. Nogle kan kun streames. 

Er du studerende eller underviser på SDU, er du meget velkommen til at foreslå os at 
indkøbe standarder du mangler. 

2: DANSKE STANDARDER:  

Biblioteket har alle danske DS-standarder i trykt format. Mange danske standarder 
svarer 100% til europæiske og internationale standarder som f.eks. EN eller ISO. 
Biblioteket har derfor en del EN- og ISO-standarder, som typisk er på engelsk. I nogle 
tilfælde er danske standarder kun udgivet som et godkendelsesblad, hvor indholdet kun 
er teksten på standarden. 

3: EN-, ETS-, IEC-, ISO- OG VDE-STANDARDER:  

Biblioteket har alle de EN- og ISO-standarder som er anerkendt som dansk standard 
(altså f.eks. DS/EN/ISO. Enkelte andre ISO- og IEC-standarder er indkøbt separat 

4: ANDRE UDENLANDSKE STANDARDER:  

Du har fuldtekst adgang til Amerikanske standarder mm.:  

ASTM / American Society for Testing of Materials (13,000+ standarder, 1,500+ bøger, 
50,000+ tidsskrifter og tekniske artikler ) via databasen listen som du tilgår her :  

http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt 

Biblioteket har også en stor samling af trykte Tyske DIN-normer, som indeholder alle 
gældende DINnormer frem til ca. 1996 samt ISO-, EN-, IEC-, ETS- og VDE-standarder 
som er anerkendt som tysk DIN-norm 

Ligeledes har vi også enkelte rene IEC standarder (International Electrotechnical 
Commission) i vores samling. 

Og du er velkommen til spørge på en konkret standard via bestillingsformularen eller en 
e-mail til otb@bib.sdu.dk.  

De standarder som vi ikke selv ejer kan desværre sjældent skaffes fra andre biblioteker - 
men spørg alligevel. Måske køber vi dem. 

https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer/standarder
http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/bestilling
mailto:otb@bib.sdu.dk
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SÅDAN SØGER OG FINDER DU DANSKE STANDARDER 

Brug salgskataloget som forlaget DS har på deres webside: http://www.ds.dk. Søg også 
gerne på engelske emneord. 

 

 

Afgræns evt. til ’gældende standarder’ 

 

 

 

Noter nummeret ned på de standarder du skal bruge! 

 

 

 

 

http://www.ds.dk/
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Tjek så om biblioteket allerede har registreret standarden, f.eks i SUMMON 

 

Fortvivl ikke, hvis du ikke kan finde standarden registreret til at bestille/låne.  

Kom forbi biblioteket og find standarden i kassetterne i Teknik samlingen i Syd, eller 
email biblioteket otb@bib.sdu.dk 

 

SØGETIPS 

Da emneordssøgninger ikke er optimalt, er det en stor fordel at gå til avanceret søgning 
og browse igennem kategorierne. Det vil fremfinde alle relevante standarder i 
kategorien ’Vindenergi’, uanset om ordet ’vindmølle’ optræder eller ej 

 

 

 

mailto:otb@bib.sdu.dk
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PS 

Når du har den rigtige kategori, er det supernemt at finde de rigtige standarder i f.eks. 
andre ikke-EU lande (også selvom du ikke taler russik) i vores ressource ILI  

 

 

I ILI kan du også tjekke om en standard stadig er gældende; nedenfor er en Bristisk Standard 
blevet afløst af en EN 

 

 

http://proxy1-bib.sdu.dk:2048/login?url=https://www.ili.co.uk/
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                                                VIL DU VIDE MERE OM STANDARDER? 

 

Hold øje med kurser og webinars: https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events 

Spørg en bibliotekar https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/spoerg  

Biblioteket påtager sig ikke at vejlede om standarder i forhold til f.eks. Kvalitetsledelse (ISO 
9001), CE-mærkning eller lignende. Her henviser vi til Danmarks 
standardiseringsorganisation – Dansk standard eller de relevante brancheforeninger. 
 
 
 
Har du brug for hjælp, så kontakt os:   
 
 
Syddansk Universitetsbibliotek 
Tlf. +45 6550 4411  
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Billeder fra Colourbox.dk - Syddansk Universitetsbibliotek - 2018 

 

Adgang! 
Som studerende eller ansat har du 
fjernadgang til elektroniske bøger, 
tidsskrifter og aviser hjemmefra.  
 
Du logger bare ind med dit SDU-login. 

https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/spoerg
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