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Oppstartsmøte, Langtidsarkivering av digitale tvillinger/BIM/IFC 

2020-03-09 kl. 13:00 – 15:00 

Nødutganger – merket som rømningsvei iht. 
rømningsplan:  

– opp trappen inngang A og B til første 
etasje og ut utgangsdør 

– Oppsamlingsplass Grensevingen 9. 

Toalett finnes ved heisen i Inngang A 

Røyking må foregå utendørs. 

Forhåndsregler vedr. Coronasmitte 

– Vi unngår nærkontakt og håndhilsning 

– Alle dørhåndtak o.l. er behandlet med 
Antibac i dag 

– Antibac er tilgjengelig i møterommet 
og bør benyttes. 

Møteorganisering 

– Møtet vil bli videofilmet og distribuert 

– Nettdeltakelse https://global.gotomeeting.com/join/668011061 
Deltagere via nett bør være satt på stille (mute) slik at man ikke forstyrrer møtet. Vi har en 
egen nettvert som vil hjelpe til ved problemer og som vil gi melding til møteleder om spørsmål. 
Bruk chat i GotoMeeting. 

– Egen livestreaming av innledningene tilgjengelig på https://videoforweb.no/jotne 

– Alle presentasjoner blir gjort tilgjengelig etter møtet. 

https://global.gotomeeting.com/join/668011061
https://global.gotomeeting.com/join/668011061
https://videoforweb.no/jotne
https://videoforweb.no/jotne
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Dagens tema 

Dokumentasjon om vårt bygde miljø til nytte for ettertiden 

ISO 14721  
Open Archival Information Systems (OIAS) 

ISO 16739  
Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in 
the construction and facility management industries 

Trondheim Kommune 
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digi.no 

Allerede stort etterslep 
 
Hvert år registreres 48 millioner journalposter i stat og kommune. 
Informasjonsmengde og kompleksitet øker. 
42% av norske kommuner har aldri gjort uttrekk til offentlige arkiver og vil 
over tid gå tapt 

Arkivregnestykket går ikke opp i offentlig sektor 
 
Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Arkivverkets arkivstatistikk 
for stat og kommune avdekker at vi samtidig har store utfordringer med å 
håndtere den stadig økende informasjonsmengden. Kommunereformen 
har imidlertid tvunget noen kommuner til å ta grep. 
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Inviterte organisasjoner 
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Agenda 

Velkommen 

v/ Jorulv Rangnes, CEO Jotne EPM Technology AS 

Innledning: Arkivloven – hvilke krav stiller den til «oss» 

v/ advokat Henrik Taubøl, advokatfirma Wiersholm, grunnlegger Proptech Norway 

Innledning: fra statlig arkiveiers perspektiv  

v/ Frode Mohus, fagsjef  Statsbygg 

Innledning:  fra kommunal arkiveiers perspektiv  

v/ Spesialrådgiver Anne Mette Dørum, Område forskning, innovasjon og digitalisering, KS og 

Wenche Stinessen, Trondheim Kommune 

Innledning: fra Arkivverkets perspektiv  

v/ Erik Aaberg, Arkivverket 

Kaffepause 

14:00     Om prosjektet  

v/ prosjektleder Jochen Haenisch 

14:45     Oppsummering, videre oppgaver 

15:00     Slutt 


