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Hva er Digitalarkivet?

Digitalarkivet blir Norges fellesløsning for mottak, 
bevaring og tilgjengeliggjøring av historiske data. 

Det blir et nettsted for alle som søker historiske data. 
Norge blir første landet i verden som tilbyr innbyggerne 
en nasjonal fellesløsning for nasjonens historiske data, 
uavhengig av forvaltningsnivå og eierskap.

Den nye løsningen blir en vesentlig forenkling og 
forbedring av arkivforvaltningen - fra mottak og 
bevaring, til tilgjengeliggjøring av digitale arkiver.



Hva er Digitalarkivet?

En fellesløsning som er enkel for alle å bruke og 
dele historiske data. Skal gi bedre tjenester til 
innbyggere.

Digitalarkivet er en del av et økosystem som 
vokser frem for å løse regjeringens 
digitaliseringsstrategi.

Økosystemet vil bestå av en rekke likeverdige 
institusjoner som er gjensidig avhengig av 
hverandre for å lykkes med å lage en sømløs 
digital reise for innbyggerne i Norge.



Digitalarkivet er en nettjeneste, men også mye mer



Enkelt å administrere egne arkiver som bevares

Ferdige arkivpakker kan lastes opp 
for bevaring
Oversikt og administrasjon av din 
institusjons arkiver
Mulighet for å publisere/ 
tilgjenggeliggjøre arkiver for 
publikum
Vil komme stadig mer funksjonalitet 
rundt tilgangsstyring og mulighet for 
innsyn i arkiver med klausulert 
tilgang

https://bevaring.digitalarkivet.no/


Enkelt å administrere egne arkiver som bevares

https://bevaring.digitalarkivet.no/


Full åpenhet rundt utviklingaktivitetene våre



Full åpenhet rundt utviklingaktivitetene våre



Hvem er det til for – og hvordan? 



Vi har 4 hovedtyper aktører relevante for Digitalarkivet

Digitalarkivet skal tilby 
arkivrelaterte tjenester i et 
marked med en rekke ulike 
aktører 

For å sikre en klar og 
konsistent begrepsbruk både 
internt i Arkivverket og når vi 
kommuniserer eksternt, har vi 
utarbeidet et forslag til 
aktørmodell

Modellskissen er vist til høyre

ARKIVDATAKONSUMENTER

DIGITALARKIVET 

ARKIVDATAEIERE

TJENESTELEVERANDØRER



Arkivdataeiere
KUNDER av Digitalarkivet (og av andre tjenesteytere)

Arkivdataprodusenter med eierskap til egne arkivdata

Arkivinstitusjoner med eierskap til produsenters arkivdata

BEHOV
Langtidsbevaring av historiske arkivdata

Forvaltning av (historiske) arkivdata

Tilgjengeliggjøring av (historiske) arkivdata

Markedsføring av arkivdata

ANSVAR
Juridisk og økonomisk avtalepart med Digitalarkivet

Behandlingsansvarlig (tilgangsstyring) for arkivdata

Innholdsansvarlig (autentisitet, kvalitet, etc.)

Tjenestebestiller (styrer tjenestetilbud til konsumenter)

Eksempler på ARKIVDATAEIERE
Arkivverket; Publikum, Samfunnsdok.

Kommuner/fylkeskommuner 

Statlige virksomheter (før avlevering)

Eiere av privatarkiv



Arkivdatakonsumenter

KONSUMENTER av (historiske) arkivdata 
Bruker Digitalarkivet eller andre tjenesteytere for å 
finne og få tilgang til arkivdata (sluttbrukere)

BEHOV
Bevissthet om hvor arkivdata finnes

Søk etter og oppdagelse av (historiske) arkivdata

Visning og nedlasting av (historiske) arkivdata

TILGANG til tjenester og til arkivdata
Tilgang til arkivdata (innhold) styres av 
arkivdataeieren (kunden)  som er 
behandlingsansvarlig 

Hvilke visnings- og delingstjenester fra DA en 
konsumentgruppe skal tilbys avgjøres av kunden

Eksempler på ARKIVDATAKONSUMENTER

Saksbehandlere, offentlige og private

Forskere, journalister, eiendomsmeglere

Innbyggere – rettighetssøkere 

Hobbybrukere – slektsforskere



Oppsummert

Digitalarkivet blir Norges fellesløsning for mottak, 
bevaring og tilgjengeliggjøring av historiske data. 

Det er enkelt å få oversikt over utviklingsaktivitetene i 
Digitalarkivet 

Mye av basisfunksjonalitet er på plass – kan brukes til både 
bevaring og publisering av kommunalt skapte arkiver

Nye funksjoner og forbedringer vil komme i årene fremover. 

Arkivverket arbeider med å tydeliggjøre rolle og 
ansvarsdeling ved bruk av Digitalarkivet



“
Tenk som brukeren, 
vær brukeren!

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/digitaliseringsradets-erfaringsrapport-2020-tenk-
som-brukeren/2021

Foto: https://fineartamerica.com/profiles/nikkimarie-smith

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/digitaliseringsradets-erfaringsrapport-2020-tenk-som-brukeren/2021


“
Takk for meg!

Espen Sjøvoll, espsjo@arkivverket.no

mailto:espsjo@arkivverket.no

	Digitalarkivet
	Hva er Digitalarkivet?
	Hva er Digitalarkivet?
	Digitalarkivet er en nettjeneste, men også mye mer
	Enkelt å administrere egne arkiver som bevares
	Enkelt å administrere egne arkiver som bevares
	Full åpenhet rundt utviklingaktivitetene våre 
	Full åpenhet rundt utviklingaktivitetene våre 
	Hvem er det til for – og hvordan? 
	Vi har 4 hovedtyper aktører relevante for Digitalarkivet
	Arkivdataeiere
	Arkivdatakonsumenter
	Oppsummert
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15

