
Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn
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Audiovisuelt materiale i Arkivverket

Kartlegging og handlingsplan er etablert og igangsatt

Arkivverkets materiale inkluderer analogt skapt levende 
film, video og lydopptak (1930-2005)

Samlingen er pr idag estimert til ca 50 000 timer



Tjenester for 
mottak / 

avlevering

Tjenester for 
langtids-
bevaring

Tjenester for 
tilgjengelig-

gjøring

Digitaliserte arkiv

Digital Lyd

Digital Film, Video, VR

Magnetbånd, kassetter

Etc, etc

Audiovisuelt materiale i arkivenes verdikjede



Langtidsbevaring av audiovisuelle arkiv

Arkivverket etablerer tjenester for langtidsbevaring av digitale 
arkiv som også skal tilbys Arkivsektoren



Tilgjengeliggjøring av audiovisuelle arkiv -
Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform

Satsningen er forankret i Arkivverkets 
tildelingsbrev, kulturmeldingen, og 
Riksrevisjonens rapport

Samarbeid med sektoren i vårt felles økosystem
Viser arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor i en 
felles løsning, uavhengig av format.

Tett samarbeid med arkivinstitusjonene.

Identifisert brukerbehov vha Tjenestedesign.

Tilrettelegge for felles utvikling i arkivsektoren 

Sektoren skal kunne koble på egne løsninger 

Arkivene tilgjengeliggjøres samlet Digitalarkivet som fellesløsning ble åpnet 03.12.2018

Brukerne kan finne nødvendig informasjon samlet på ett sted



Digitalarkivet målbilde: tilgang til alle arkiv for alle

Her kan du søke i alle arkiver, både 
digitaliserte, digitale, lyd, film, fotografi, 
det som ligger hos andre arkiv- og 
kulturinstitusjoner..

Målbilde



Stine (34)
Journalist / Stavanger 

Helen (42)
Innbygger / Tysfjord

Odd-Magne (57)
Lokalpolitiker / Stryn

Zala (18)
Skoleelev / Oslo 

Rigmor (74) 
Slektsforsker / Dombås

Forsiden – for brukerne

May-Britt & Cia (25 & 28)
Frivillige 

Aslan (36)
Saksbehandler / Grue kommune

API-er for nye tjenester

Marianne (43)
Forsker NTNU

Søk i alle arkiv...

Åpne dataBrukertilpasset søk

«En selvbetjent inngang til alle arkiv, tilpasset mine behov!»

Målbilde



Baksiden – for arkiveierne
Administrer arkiv...

Last ned..Last opp.. API.. 

Selvbetjent, automatisk opplasting, pålegging 
av metadata og tilrettelegging for private, 
kommunale og statlige arkiveiere

Målbilde



Audiovisuelt materiale på Digitalarkivet - Pilot

http://www.digitalarkivet.no/


Takk for meg!


