
Nato‐kodifisering
Nato‐kodifisering er en standardisert metode for klassifisering, beskrivelse og navnsetting
av forsyningsartikler som brukes i Nato.

Natos kodifiseringssystem (NCS) er et system hvor materiell og komponenter er gitt et standardisert
navn, er klassifisert og beskrevet etter standardiserte metoder, samt gitt et Nato Stock Number (NSN).
Disse NSN med tilhørende materiellbeskrivelser, er publisert i innkjøpskataloger og delelister, og er
brukt som nøkkel-identifikatorer innen logistikk- og informasjonssystemer.

NCS er et felles forsyningsspråk som fungerer godt i et internasjonalt miljø. Det gir

interoperabilitet, minsker faren for duplikater (både i og mellom nasjoner), tillater utskiftbarhet,

fremmer standardisering og maksimerer logistikkstøtte på den mest økonomiske måten.

Det overordnede målet med Natos kodifiseringssystem er å sikre at militært personell som er

stasjonert ute på oppdrag mottar riktig materiell for å fullføre oppdraget sitt på best mulig måte.

Systemet er designet for å oppnå maksimal effektivitet i nasjonal og internasjonal logistikkstøtte,

å legge til rette for forvaltning av data for materiellidentifikasjon og for å identifisere materiell

med like karakteristikker. Derved er det mulig å redusere mengden av forsyninger (utstyr,

komponenter og reservedeler) som er nødvendig å ha på lager.

Systemet har etablert et enhetlig forsyningsspråk og gir korrekt informasjon om identiteten med

tilhørende karakteristikker til en forsyningsartikkel. Derved unngås etablering av duplikater.

NCS er implementert i Forsvaret, og brukes av alle 28 Nato-land og 44 «Partnership for Peace»-

land.

NCS forvalter og gir informasjon om mer enn:

17 millioner forsyningsartikler

34 millioner Part-/ artikkel-nummer

2 millioner produsenter og leverandører (NCAGE-koder og  kontaktopplysninger)

https://forsvaret.no/


NASJONAL KODIFISERINGSMYNDIGHET
Den nasjonale kodifiseringsmyndighet i Norge, The National Codification Bureau, (NCB), er

kodifiseringsseksjonen i FLO IKT Kapasiteter. Denne seksjonen kodifiserer og tildeler norske

NSN til forsyningsartikler designet av norske firmaer, uansett hvilken nasjon som er sluttbruker.

Det norske NCB er det sentrale kontaktpunktet for Natos kodifiseringssystem (NCS) i Norge.

Beslutningen om å ta i bruk NCS i det norske forsvaret ble tatt i 1959. Dette har gitt og gir, våre

styrker muligheten til å operere effektivt i nasjonale og internasjonale operasjoner.

Alle norske forsyningsartikler skal Nato-kodifiseres og gis et unikt Nato Stock Number (NSN). En

hvilken som helst gjenstand, udelelig eller sammensatt, som det er gjentatt behov for til ett eller

flere bestemte formål i forsyningstjenesten er en forsyningsartikkel. En forsyningsartikkel blir

gjort til gjenstand for løpende anskaffelser, lagring, kontroll og fordeling. 

Alle nye kontrakter som omhandler forsyningsartikler skal inneholde vilkår for gjennomføring av

Nato-kodifisering. Se Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF)

§15: http://lovdata.no/forskrift/2013-10-25-1411/

Den overordnede Kodifiseringsklausulen (Blankett 5004) og «Spørsmål vedrørende tekniske

data for kodifisering i forbindelse med materiellanskaffelser» (Blankett 5006) kan du finne på

denne siden.

NATO COMMERCIAL AND GOVERNMENTAL ENTITY CODE
Alle bedrifter som har til hensikt å gjøre forretninger med Forsvaret eller med Forsvaret i et Nato- og PfP-
land, må ha en Nato Commercial and Governmental Entity Code (NCAGE Code). Eventuelle spørsmål
knyttet til NCAGE-kode, vennligst ta kontakt med det norske NCB.

https://eportal.nspa.nato.int/AC135public/scage/CageList.aspx

NMCRL: NATO MASTER CATALOGUE OF REFERENCES FOR LOGISTICS
NMCRL er en database som inneholder alle NSN, alle part/ artikkel-nummer knyttet til et NSN og

alle foretak som er tildelt en NCAGE kode, i hele verden.

Alle (med noen få unntak) kan abonnere på NMCRL. Et abonnement vil gi foretak fordeler som

for eksempel:

Oversikt over alt eget materiell som er tildelt NSN

Oversikt over all informasjon relatert til et NSN

https://eportal.nspa.nato.int/AC135public/scage/CageList.aspx


Muligheter for å legge til produktinformasjon (bilder, etc) for eget materiell tildelt et

NSN. 

Tor Edmund Thoresen

Kontakt for det norske NCB

Telefon
67 86 33 58

Mobil
992 08 563

E-post
ncbno@mil.no

Postadresse
1352 Kolsås

Besøksadresse
Kolsås Base, Rødskiferveien 20

Egil Ilseng
Kontakt NCAGE CODE

Telefon
67 86 37 82

Mobil
906 11 404

E-post
ncbnocage@mil.no

Postadresse
1352 Kolsås

Besøksadresse
Kolsås Base, Rødskiferveien 20
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