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• Fokus på teknologi 

- Proptech Norway 

- WeWork  

- LegalTech – Wiersholm / BAHR 

 

• Retning globalt: 

- Ser en økt verdi av lagret dokumentasjon i alle 

variabler 

- Viktig at vi kan bygge på gode og åpne standarder 
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Introduksjon 
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• Gammel lov 

• Lite tilpasset den moderne utviklingen 

• Formålet 

- "Rettslig eller viktig forvaltningsmessig 

dokumentasjon" 

- "Tekne vare på og gjorde tilgjengelige for ettertid" 

• I utgangspunktet kun gjeldende for det 

offentlige/oppdrag på vegne av det offentlige 
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• § 1 – Formål 

- "Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som 

har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde 

eller som inneheld rettsleg eller viktig 

forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse 

kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for 

ettertida" 

 

Arkivlova av 1992 
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• Ny forskrift som utfyller loven kom i 2017 

• Tillater BIM-filer og lagres i arkivet 

- IFC – Industry Foundation Classes (ISO 16739) 

• Men hva med formålet om "tekne vare på og gjorde 

tilgjengelige for ettertid"? 

- Oppfyller BIM-lagring dette formålet, vil man kunne 

nyttiggjøre seg denne informasjonen? 
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• FOR-2017-12-19-2286 Riksarkivarens forskrift 

- § 5-17 – Godkjente filformater for arkivdokumenter 

ved avlevering eller deponering 

- Bokstav j) 

For objektbaserte informasjonsmodeller for 

byggverk (BIM) aksepteres følgende format: 

               - IFC – Industry Foundation Classes (ISO 

 16739) 

Tilpasset ved forskrift? 
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• Forslag om ny arkivlov er på vei 

• NOU kalt "Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om 

samfunnsdokumentasjon og arkiver" 

• Kan det her utledes en plikt til at materiale ikke bare 

skal lagres, men også gjenfinnes? 

- Et arkiv som ikke er mulig å gjenfinne informasjon i 

dokumenter vil åpenbart stride mot formålet 

• Dersom man ikke overholder pliktene etter arkivloven, 

er dette straffesanksjonert (bøter) 
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Ny arkivlov på trappene 
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Forslag til ny § 1 om formål 
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 Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til 

å forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati.  

 Loven skal særlig legge til rette for å  

 a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse  

 b) drive forsvarlig offentlig virksomhet  

 c) fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav  

 d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende 

 samfunnsforhold  

 e) legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning  

 f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur.  
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• Informasjonsmengdene vil øke drastisk fremover, 

dette stiller nye krav til dokumentasjon og muligheten 

til å gjenfinne informasjon 

• ISO 14721 er en referansemodell for prosesser rundt 

arkivering, som benyttes for arkivering av 

dokumenter. Denne skal nå benyttes også til modeller 

- Allerede i gang i andre bransjer som fly, bil, forsvar 

osv.  

- LOTAR er lovpålagt flere steder, lett å se for seg at 

dette kan skje også i byggenæringen 

• Danmark som eksempel 
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• Benyttes også i Norge: 

• NHO stiller krav om at det benyttes maskinlesbare 

produktark innen 2022. 

• Kommunene jobber med å benytte data fra BIM-

modeller direkte i byggesaksbehandlingen 

- Hvordan skal dette arkiveres for fremtiden? 

Nye utfordringer? 
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Takk for 
oppmerksomheten! 


